Kanadaan
opiskelemaan!
tietoa Kanadasta kiinnostuneille opiskelijoille
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YK:n indeksin mukaan Kanada on yksi maailman parhaita maita asua.
Maan koulutustaso, BKT ja yleinen elämänlaatu ovat korkeita.
Kanadan koulutusjärjestelmä on monimuotoinen ja monipuolinen.
Liitovaltion provinssit ovat hyvin itsenäisiä ja jokaisella provinssilla on
oma koulutusjärjestelmänsä.
Kansainvälisesti arvostetut tutkinnot. Kanadassa on yhteensä noin
400 yliopistoa, korkeakoulua ja ammatillista oppilaitosta. Statistics
Canadan mukaan lukuvuonna 2011–2012 Kanadassa oli lähes 2 miljoonaa
täysipäiväistä opiskelijaa, joista yli 185 000 tuli maan rajojen ulkopuolelta.
Hyvät työmahdollisuudet. Kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla on
mahdollisuus tehdä määräaikaista työtä Kanadassa valmistumisen jälkeen.
Opiskelun aikana kansainväliset opiskelijat voivat työskennellä ilman työlupaa.
Kanada on rauhallinen ja turvallinen maa, jonka lait suojaavat asukkaiden
oikeuksia. Luonnonuhat vaikuttavat maahan suhteellisen vähän.
Erinomainen terveydenhuoltojärjestelmä. Kanadan
terveydenhuoltojärjestelmä kuuluu maailman parhaimpien joukkoon.
Mahdollisuus parantaa kielitaitoasi. Kanadan kahta virallista kieltä,
englantia ja ranskaa, opetetaan kaikkialla maassa. Kansainväliset opiskelijat
suorittavat usein kielikursseja tutkinnon ohella.
Monikulttuurinen väestö. Kanadaan on tullut viimeisen 150 vuoden aikana
n. 15 miljoona maahanmuuttajaa, ja maahan saapuu joka vuosi 200 000
tulokasta lisää.
Monipuolinen luonto. Suurkaupunkien lisäksi maassa on myös paljon
asumattomia alueita ja laaja kansallispuistojärjestelmä. Ilmasto on hyvin
vaihtelevaa. Kanadasta löytyy jokaiselle jotakin sopivaa!
Tervetuloa! Kanadalaiset ovat avoimia ja sydämellisiä, ja maassa
kunnioitetaan eri kulttuureja. Kansainväliset opiskelijat ovat kanadalaisille
yliopistoille erittäin tärkeitä ja tervetulleita.
PERUSTIEDOT
Valtiomuoto: parlamentaarinen
demokratia, perustuslaillinen monarkia
Pääkaupunki: Ottawa (883 000 as.)
Muita suuria kaupunkeja:
• Toronto (2 600 000 as.)
• Montréal (1 600 000 as.)
• Vancouver (600 000 as.)
Pinta-ala: 9 984 670 km2 (sijalla 2)
Väkiluku: yli 35 000 000
Viralliset kielet: englanti, ranska
Valuutta: Kanadan dollari

MIKÄ ON MINULLE PARAS OPPILAITOS?

KANADAN KORKEAKOULUT
JA OPPILAITOKSET
University
Kanadassa yliopistot tarjoavat
undergraduate- (bachelor) ja graduatetason (master, doctorate) opetusta.
Undergraduate-tason tutkintoja on
kahdenlaisia, Bachelor ja Bachelor with
Honors ja ne ovat kestoltaan joko kolmetai nelivuotisia. Master-tutkinnot ovat
usein pituudeltaan kaksivuotisia.
University College
University Colleget järjestävät sekä
korkea-asteen koulutusta että
ammattillista opetusta. Korkea-asteen
tasolla ne keskittyvät erityisesti
undergraduate-tason opinto-ohjelmiin.
Tämän lisäksi niissä voi suorittaa myös
ammatillisia certificate- ja diplomatutkintoja.
Community College ja muut
ammatilliset oppilaitokset
Ammatillisista oppilaitoksista käytetään
Kanadassa yleensä nimitystä community
college. Niihin voi hakeutua toisen
asteen koulutuksen jälkeen. Community
collegeissa voi suorittaa yksittäisiä
kursseja tai ammatilliseen pätevyyteen
johtavia opintokokonaisuuksia, kuten
certificate- ja diploma-ohjelmia.
(Quebecissa: Cégep)

Tee noin vuotta ennen opintojen
toivottua alkua lista omista toiveistasi
ja tavoitteistasi. Mieti haluatko suorittaa
koko tutkinnon vai vuoden vaihdon, ja
mitkä ovat pääaine- ja sivuainetoiveesi.
Ehkä sinulla on tietty harrastus, jota
haluat jatkaa opiskelusi aikana.
Listan avulla on helpompi kartoittaa
sinulle sopivia oppilaitoksia. Yliopistoja
ja korkeakouluja on helpoin etsiä netissä
hakukoneiden avulla, kuten
• www.aucc.ca
• www.educationau-incanada.ca >
Find a Program

MITEN YLIOPISTOON HAETAAN?
Kanadassa ei ole yhteishakua vaan
pääsääntöisesti yliopistoihin haetaan
oppilaitoskohtaisesti. Hakuajat
vaihtelevat yliopistoittain, joten
tarkista hakuajat hyvissä ajoin.
Hakemukset, hakuohjeet ja lisätiedot
löytyvät oppilaitosten kotisivuilta.
Täytä paperit huolellisesti, sillä
puutteellisia hakemuksia ei yleensä
käsitellä. Testitulosten ja muiden
liitteiden on oltava oppilaitoksessa
ennen hakuajan päättymistä.
Kieli- ja tasotestit
Kansainvälisiltä opiskelijoilta
edellytetään usein todistus
suoritetusta kielitestistä (esim. TOEFL
tai IELTS) ja graduate-tasolla joskus
myös tasotestitulosta (esim. GRE tai
GMAT).
Lisätietoa testeistä:
• www.ets.org/toefl
• www.fulbright.fi

MITÄ OPISKELU MAKSAA?
Yliopisto-opiskelu on Kanadassa maksullista ja opiskelijat maksavat
lukukausimaksuja (tuition). Opiskelu- ja elinkustannukset vaihtelevat huomattavasti
riippuen yliopistosta, sen sijainnista sekä opiskelijan omista kulutustottumuksista.
Kustannuseroja on myös perustutkintoa ja jatkotutkintoa suorittavilla.
• www.educationau-incanada.ca > Calculate education costs
Lukukausimaksut
Kanadassa ei ole säädetty
liittovaltiollista, samaa lukukausimaksua
kaikille, joten maksut vaihtelevat
provinssista ja oppilaitoksesta
toiseen. Lukukausimaksut vaihtelevat
myös opintotasosta ja -alasta
riippuen. Kansainvälisen opiskelijan
lukukausimaksut ovat yleensä
korkeampia kuin kanadalaisen.

Muut maksut
Vuoden kokonaiskustannuksista
35–40% on lukukausimaksuja.
Muita kustannuksia ovat esimerkiksi
yliopiston muut pakolliset
opiskelijamaksut, opiskelumateriaalit
ja -välineet, vakuutus, ruoka,
asuminen, matkustaminen ja muut
henkilökohtaiset menot.

MISTÄ RAHOITUS?
Rahoitus kootaan useasta eri lähteestä ja rahoituksen hankinta jatkuu vielä
opintojen aloittamisen jälkeen. Opintojen rahoituslähteitä ovat mm. valtion
opintotuki, suomalaiset, kansainväliset ja kanadalaiset apurahat, kanadalaisten
yliopistojen omat stipendit, korvaukset mahdollisesta osa-aikatyöstä
ja opiskelijan omat säästöt.
• www.fulbright.fi > Suuntana Kanada > Rahoituslähteitä
Työskentely Kanadassa
Opiskeluluvan (Study Permit) haltija saa työskennellä kampuksella ja sen
ulkopuolella opintojen ohella 20 tuntia viikossa lukukauden aikana ja
loma-aikoina täysipäiväisesti. Myös opiskeluun liittyvä teaching- tai research
assistantship omassa tiedekunnassa ja opiskeluun liittyvä työharjoittelu on sallittu.

Fulbright Center neuvoo mm. opiskeluun,
tutkimukseen, opintojen rahoitukseen sekä
kieli- ja tasotestaukseen liittyvistä kysymyksistä.
Alkuun pääset tutustumalla Fulbright Centerin
kotisivuun ja osallistumalla Fulbright Centerin
infotilaisuuteen opiskelusta Kanadassa.

www.fulbright.fi

Imagine Education au/in Canada- sivuilta
löytyy tietoa Kanadan opiskeluvaihtoehdoista.
Sieltä saat mm. vinkkejä oppilaitoksen
valintaan, tietoa yliopistoista
ja kustannuksista.
www.educationau-incanada.ca

This project is undertaken with the assistance of the Government of Canada / avec l’aide du gouvernement du Canada.

