Університет University of Manitoba, заснований більше
140 років тому й розташований у самому центрі
Канади, є найбільшим у регіоні університетом, що
активно займається науковими дослідженнями.
Понад 29 000 студентів навчаються щонайменше на
100 програмах підготовки, включаючи бакалавріат,
магістратуру й академічні заняття з англійської мови.
Більше 17 відсотків наших студентів є іноземцями, які
представляють понад 100 країн світу й роблять свій
внесок у культурне розмаїття міста Вінніпег провінції
Манітоба, відомого своєю гостинною спільнотою.
Визнаний у всьому світі завдяки своїм новаторським
дослідженням, наш університет залучає до роботи
викладачів світового рівня, а наші студенти посідають
призові місця на міжнародних технічних, наукових і
бізнес-конкурсах.
Наш культурно різноманітний кампус і численні
програми підтримки студентів гарантують незабутній
досвід освіти за кордоном.
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ENGLISH LANGUAGE CENTRE
ВДОСКОНАЛЮЙТЕ СВОЮ АНГЛІЙСЬКУ ТА ЗДОБУВАЙТЕ ВИЩУ ОСВІТУ В МАНІТОБІ!
English Language Centre (ELC) в University of Manitoba
(U of M) пропонує неперевершену Інтенсивну
програму вивчення англійської мови (Intensive
Academic English Program, IAEP) очної форми.
На програмі проводиться підготовка до університету,
розвиваються мовні навички, необхідні для
подальшого успішного навчання.
Результати дослідження IAEP1 центром ELC свідчать
про те, що студенти, які закінчили IAEP:
• отримували вищі оцінки за свою освітню
програму порівняно з оцінками інших іноземних
студентів
• мали вищий середній бал успішності на першому
році навчання, ніж канадські студенти
• мали більше шансів успішно завершити свою
освітню програму на відміну від інших іноземних і
канадських студентів.
Програма IAEP складається з п’яти рівнів. Кожен
рівень розрахований на 24 години навчання на
тиждень і триває 14 тижнів. В залежності від вашого
поточного рівня знань може знадобитися лише один
рівень, щоб завершити програму IAEP.
• Заняття починаються у вересні, січні й травні
• У середньому, групи складаються менше ніж із 12
студентів
• Висококваліфіковані та досвідчені викладачі
Вимоги для вступу до IAEP:
Після вступу до ELC ви маєте пройти тестування
Placement CanTEST© для визначення вашого
поточного рівня знань. Оцінка 4,5 балів за IELTS
гарантує зарахування на програму.
Вимоги до вступу на рівень 5:
• IELTS (5,5 та вище) або
• TOEFL (мінімум 16 за кожний аспект і 70 всього) або
• CanTEST (3,5 аудіювання, 3,5 читання,
3,5 письмо)
• CAEL (50 та вище)
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Умовне зарахування:
Можливе умовне зарахування до освітньої
бакалаврської програми за умови, що ви спочатку
успішно пройдете тестування IAEP.
• Для умовного зарахування ваші знання мають
відповідати вимогам освітньої програми, і
вступ до IAEP є обов'язковим. Після успішного
проходження рівня 5 програми IAEP ваші знання
відповідатимуть кваліфікаційним вимогам до
рівня володіння англійською мовою U of M.
Більше 80 % студентів, які успішно завершили
програму IAEP, розпочали свою освітню програму
в U of M!
Додаткові переваги й підтримка
• Презентації академічних здобутків і семінари
• Програма Student Life пропонує студентам
культурні та соціальні заходи
facebook.com/elcstudentlife
• Студентський радник консультує з питань
освітньої програми та надає додаткову
інформацію
• Навчальна програма за соціокультурним
напрямком допомагає студентам орієнтуватися
в культурі Канади
• Соціальні стипендії для студентів із фінансовими
труднощами
Програма проживання в сім'ї
Студенти, які живуть у сім’ї, отримують додаткову
підтримку, а також мають нагоду практикувати
англійську й дізнаватися більше про Вінніпег і
канадську культуру.
• Загальновизнана програма, що здобула авторитет
• Унікальний та багатий культурний і лінгвістичний
досвід
• Безпечне та чуйне оточення
• Економічно вигідне проживання
umanitoba.ca/homestay
Контактна інформація ELC
Адреса ел. пошти: elc@umanitoba.ca
Телефон: +1-204-474-9251
umanitoba.ca/elc

