ЖИТТЯ В КАМПУСІ

НАШЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

У САМОМУ ЦЕНТРІ
КАНАДИ
Вінніпег, Манітоба

Час, проведений в університетському містечку, стане для вас
незабутньою й цінною частиною досвіду під час навчання
в університеті. Наші корпуси облаштовані мебльованими
кімнатами, безкоштовним високошвидкісним Інтернетом,
навчальними приміщеннями, зонами відпочинку й пральнями.
Через обмежену кількість вільних місць у житловому корпусі
заохочуємо вас якнайшвидше подати свою заяву.

Провінція Манітоба, розташована в самому центрі Канади,
— це розкішне місце для життя, навчання й відкриттів.
Вона відома своєю первозданною природою, прекрасним
ландшафтом, яскравою культурою й дуже доброзичливими
людьми. Живучи й навчаючись в Манітобі, ви матимете
можливість побачити й відчути красу всіх чотирьох пір року.
travelmanitoba.com

Долучайтесь до нашого списку онлайн-розсилки,
щоб дізнатись більше про цікаві для вас програми
й послуги. umconnect.ca
Телефон +1-204-474-8808 Електронна пошта:
student_recruitment@umanitoba.ca

Поштова адреса
424 UMSU University Centre
Вінніпег, Манітоба (Winnipeg, Manitoba)
Канада R3T 2N2 (Canada R3T 2N2)

UMANITOBA.CA

umanitoba.ca/housing

ПРОЖИВАННЯ В СІМ'Ї
Проживання в канадській сім’ї — це чудова нагода поліпшити
свою англійську й дізнатися більше про канадську культуру. Ціна
за проживання в таких сім'ях — 6400 CAD (канадських доларів)
за 8 місяців (з триразовим харчуванням).

/UMANITOBA

/UMANITOBA

@UMANITOBA

@UMANITOBA

УНІВЕРСИТЕТ ВХОДИТЬ
ДО РЕЙТИНГУ КРАЩИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ ВСЕСВІТНЬО
ВИЗНАНОГО ВИДАННЯ QS
ТА ВСЕСВІТНЬОГО РЕЙТИНГУ
УНІВЕРСИТЕТІВ ЖУРНАЛУ TIMES
HIGHER EDUCATION.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ТА ВНЕСКИ
Назва

Вартість

Вартість навчання (залежить від програми)

$16600 – $24000

Підручники, допоміжні засоби й студентські внески

$3300

Загалом

$19900 – $27000 CAD

Примітка: Розмір внесків дійсний на момент публікації матеріалу (2021-22
навчальний рік) і підлягає змінам. Вказана вартість навчання є приблизною з
урахуванням завантаженості на повному курсі в осінній і зимовий семестри. Для
отримання додаткової інформації завітайте на umanitoba.ca/admission/finances.

СТИПЕНДІЇ
Якщо ви подаєте заяву до Університету на осінній семестр до
першого березня й здобули щонайменший середній бал 85% за
п'ять дисциплін навчальних курсів на останніх роках ( з наданого
списку), ви можете отримати стипендію для першокурсників в
розмірі від $1000 до $3000 CAD. Щоб дізнатись більше, завітайте
на сайт umanitoba.ca/student/awards.

НАЙКОМПЛЕКСНІШІ
ПРОГРАМИ
КОМБІНОВАНОГО
НАВЧАННЯ (ПРОГРАМИ,
ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ
ОДНОЧАСНО НАВЧАТИСЯ Й
ПРАЦЮВАТИ) В ПРОВІНЦІЇ

UMANITOBA MOBILE APP

umanitoba.ca/homestay

ПРИБЛИЗНА ВАРТІСТЬ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ МАНІТОБУ

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

ПОНАД 100 МІЖНАРОДНИХ
ПРОГРАМ ОБМІНУ В
ЩОНАЙМЕНШЕ В 30
КРАЇНАХ

БІЛЬШЕ 30000
СТУДЕНТІВ НАВЧАЄТЬСЯ
ЩОНАЙМЕНШЕ НА 100
АКАДЕМІЧНИХ
ПРОГРАМАХ.

ПОВНІСТЮ
АКРЕДИТОВАНІ
Й МІЖНАРОДНО
ВИЗНАНІ ПРОГРАМИ

ПОНАД 20% СТУДЕНТІВ
УНІВЕРСИТЕТУ —
ІНОЗЕМЦІ, ЯКІ
ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ 120
КРАЇН
ПРЕДСТАВНИК
ПРЕСТИЖНОЇ ГРУПИ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ
КАНАДИ U15

ВІННІПЕГ, МАНІТОБА,
КАНАДА 2022

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРІАТУ

ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТІВ

ПІДГОТОВЧІ ПРОГРАМИ

Якщо ви вступаєте до Університету одразу після закінчення старшої
школи, або якщо ви не повністю закінчили перший рік навчання в іншому
університеті, ви можете безпосередньо поступити на факультет або вибрати
собі програму. Ви можете вступити до Університету й почати програму U1, або
можете подати заяву на програму, що передбачає безпосередній вступ (direct
entry) до Університету.

Для вступу до університету мінімальна оцінка IELTS має складати 6,5 (мінімум 6.0 за
кожний модуль) або 86 за TOEFL (мінімум 20 балів із кожної дисципліни). Ми
рекомендуємо обрати підготовчу програму, якщо ваші оцінки не відповідають цим
вимогам. umanitoba.ca/admissions
Я відповідаю академічним вимогам і маю достатній рівень
➜
➜
знання англійської мови

ПРОГРАМА U1
АБО

ФАКУЛЬТЕТИ, ЩО
ПЕРЕДБАЧАЮТЬ
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ВСТУП
ПІСЛЯ ШКОЛИ

ДРУГИЙ РІК

ТРЕТІЙ РІК

ТРЕТІЙ РІК

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Студенти, які закінчили один або декілька років навчання в Університеті,
можуть подати заяву на програму в якості перехідного студента на умовах
полегшеного вступу (advanced entry). Перехідним студентам з інших країн
дозволяється отримати перехідні кредити щонайбільше за два роки (60
залікованих годин) для подачі документів на освітню програму Університету.
Вимоги до абітурієнтів змінюються залежно від програми. Щоб дізнатись
більше, завітайте до umanitoba.ca/admissions/international.
ЯК ІНОЗЕМНИЙ СТУДЕНТ, ВИ МАЄТЕ
ПРАВО ПРАЦЮВАТИ ЯК НА ТЕРИТОРІЇ
КАМПУСА, ТАК І ЗА ЙОГО МЕЖАМИ.
CANADA.CA
У ПРОВІНЦІІ МАНІТОБА ІСНУЄ НИЗКА
ПРОГРАМ, ЩО АКТИВНО СТВОРЮЮТЬ
ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО
ПРОЖИВАННЯ РЕЗИДЕНТІВ І НОВИХ
МЕШКАНЦІВ У КАНАДІ
IMMIGRATEMANITOBA.COM

Я ХОЧУ
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ
ДИПЛОМ

Я відповідаю акадеДолучитись до програми
мічним вимогам, але
English Language Centre
мені треба вдоскона(ELC) та пройти інтенсив➜ лити англійську, щоб
➜ ний курс академічної
➜
задовольнити вимоги до
англійської мови
рівня володіння мовою
Я не відповідаю
International College
принаймні одній вимозі
of Manitoba (ICM)
➜ для вступу до University of ➜
icmanitoba.ca
Manitoba

Агрономія й науки про продукти харчування
umanitoba.ca/afs
Агрокультура:● агрономія,
тваринництво, біотехнологія рослин

Класичні дисципліни: Антикознавство, грецька мова,
латинська мови

Агроекологія ●

Економічні науки: Економіка, напрямок економіка
й економетрики, напрямок економічної соціології,
математична економіка, економічна статистика

Вступ до ветеринарії ●
Грунтознавство ◆
Диплом з агрокультури ●
Архітектура
umanitoba.ca/architecture
Дизайн середовища ● (Архітектура, інтер'єр
середовища + містобудування)
Образотворче мистецтво
umanitoba.ca/schools/art

Підприємництво / малий бізнес ●

Стоматологічна гігієна

Фінанси ●

Стоматологія

Курс загальної ерудиції ●

Медицина

Управління персоналом/
промислові відносини●
Підприємництво корінного населення ●
Міжнародний бізнес ●

Санітарія

Фізичне виховання

Iсландська мова й література
Юдаїстика◆

Рекреаційний менеджмент
ісуспільний розвиток

Генетика ●

Спортивна терапія

Глобальна політична економія

Кінезіология

Інженерія umanitoba.ca/engineering

Малювання

Математика

Фотографія

icmanitoba.ca

Графічний дизайн
Живопис

Медієвістика та ранній модернізм

Скульптура

Батьківщинознавство: Батьківщинознавство,
системи управління корінного населення (обов'язкова
неосновна дисципліна), мови корінного населення
(мова крі та мова оджибве) ◆

Відеомистецтво

Філософія

Диплом з образотворчого мистецтва

Політологія

Поліграфія

Гуманітарні науки
umanitoba.ca/arts

Кінезіология й рекреаційний менеджмент
umanitoba.ca/kinrec

Маркетинг ●

Лінгвістика

Якщо ви не відповідаєте академічним
вимогам, не володієте достатнім рівнем
англійської мови або вам потрібна
додаткова академічна підтримка,
International College of Manitoba стане
для вас гарним вибором.

Реабілітація

Логістика й управління постачанням ●
Інформаційні системи управління ●

Латинознавство й америкознавство ◆

Біосистемна інженерія ●
Цивільна інженерія ●
Комп'ютерна інженерія ●
Електрична інженерія ●
Механічна інженерія (також авіаційно-космічна
інженерія ) ●
Навколишнє середовище, Земля та її ресурси
umanitoba.ca/environment
Екологія ●

Психологія ●
Релігія

Екологічні дослідження ●

Антропологія

Соціологія й кримінологія

Географія

Мистецтвознавство

Наука про український і канадський спадок

Сходознавство

Наука про гендерні дослідження

Геологічні науки: Геологія, геофізика
Фізична географія ●

Внесок за розгляд заяви до Університету та центру — $295 CAD
Якщо ви не володієте достатнім рівнем англійської мови, рекомендуємо вам подати
заяву до Університету та центру ELC одразу

1-Й КРОК
ПОДАТИ ЗАЯВУ

На осінній семестр: до 1 березня*
На зимовий семестр: до 1 грудня
На літній семестр: до 1 березня

Фармацевтика

Германістика й славістика:
Німецька, польська◆, російська, українська мови

Гончарне мистецтво

Внесок за розгляд заяви — $120 CAD

Хімія:● біоаналітична, біофармацевтична, біофізична
хімія, хімія/фізика (спільна програма з відзнакою),
неорганічна хімія, матеріалознавство, органічна,
фізична хімія, квантова/обчислювальна хімія

Історія

Лідерство й організованість●

Заповніть бланк заяви на вступ на сайтіumanitoba.ca/applynow.

Біологічні науки: ● клітинна, молекулярна біологія
та біологія розвитку, екологія й екологічна біологія,
фізіологічна біологія, екологія й інтегративна фізіологія,
еволюція й біорізноманіття, інтегративна біологія

Комп'ютерні науки: ● штучний інтелект,
комп'ютерні системи, бази даних, взаємодія людини й
комп'ютера, комп'ютерна графіка, мережі й безпека,
програмна інженерія, теоретична інформатика,
системи веб-додатків; спільна програма: комп'ютерні
науки й математика; спільна програма: комп'ютерні
науки, фізика й астрономія ; спільна програма:
комп'ютерні науки й статистика

Французька, іспанська й італійська:
Французька, іспанська й італійська мови, ◆
Наука про Італію

Мистецтвознавство

Інтенсивний курс академічної англійської
мови (IAEP) в центрі вивчення англійської
мови (ELC) підготує вас до навчання в
Університеті, допоможе здобути мовні
навички, необхідні для успішного
проходження академічної програми.
Умовне зарахування до University of
Manitoba можливе після успішного
проходження 5 рівня в IAEP.
umanitoba.ca/elc

Міждисциплінарна медицина: Медико-санітарні
науки й дослідження здоров'я

Навчально-педагогічна діяльність
umanitoba.ca/education

INTERNATIONAL COLLEGE OF MANITOBA (ICM)

Вартість: $4500 за семестр

Англійська, театр, кінематограф і медіа:
Англійська, кінознавство і театр

Медичні дисципліни
umanitoba.ca/healthsciencs

Бухгалтерський облік ●
Актуарна математика ●

Трудознавство ●

ENGLISH LANGUAGE CENTRE (ELC)

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР НА
ТЕРИТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ НАДАЄ
ПІДТРИМКУ ДО І ПІСЛЯ ВАШОГО
ПРИБУТТЯ ДО КАНАДИ.

Бізнес
umanitoba.ca/asper

Європеїстика Центральної й Східної Європи

Наука про продукти харчування ●
Нутриціологія людини ●

➜

Канадознавство
Католіцизм ◆

Агробізнес●

Етномологія ●

БАКАЛАВРІАТ
UNIVERISTY
OF MANITOBA

umanitoba.ca/admission/programs

Музика
umanitoba.ca/music
Музикальна композиція
Курс загальних знань
Історія
Історія джазу

Мікробіологія ●
Фізика й астрономія:● Астрономія й астрофізика,
фізика, біологічна й медична фізика

Музичне виховання

Психологія

Виконавче мистецтво

Статистика:● Спільна програма: статистика-актуарна
математика ; спільна програма: статистика й
економіка; спільна програма: статистика-математика

Наука
umanitoba.ca/science
Актуарна математика
Біохімія ●

Соціальна робота
umanitoba.ca/social_work
Програма U1
umanitoba.ca/u1

UMANITOBA.CA/INTERNATIONAL

Якщо ви бажаєте проживати в кампусі, вам потрібно подати окрему заяву. Ви
можете зробити це заздалегідь на сайті umanitoba.ca/housing . Щоб подати заяву на
проживання, запрошення до вступу необов'язкове.

Надайте документи, що підтверджують ваш рівень володіння англійською мовою
(за необхідності).

2-Й КРОК

Математика: ● прикладна математика ( ухил
до комп'ютерних наук, економіки й статистики);
спільна програма з математики й економіки, спільна
програма: математика,фізика й астрономія

Право
umanitoba.ca/law

Обов'язково завантажте свої четвертні/семестрові/прогнозовані оцінки або остаточні
академічні виписки, щоб ми могли повністю розглянути вашу заяву. Умовне
зарахування можливе тільки після успішного проходження 5 рівня IAEP.

НАДАТИ ДОКУМЕНТИ

ПРОЦЕС ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Увійдіть на портал заяв, перевірте свій статус, переконайтесь
в тому, що надані всі документи
з дотриманням важливих
термінів подачі.

ЯК ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ

Необхідно подати документи про закінчення попереднього навчального закладу.
Остаточні офіційні документи слід подати до:
Приймальна комісія (Undergraduate Admissions)
University of Manitoba
424 UMSU University Centre
Вінніпег, Манітоба R3T 2N2
Канада (Canada)
Документи не англійською мовою мають супроводжуватись нотаріально засвідченим
перекладом на англійську.

Студенти, які подають заяву на суміщене навчання в Університеті й в ELC plus,
можуть бути зараховані до University of Manitoba умовно.
Запрошення до вступу надається на підставі семестрових/прогнозованих оцінок.

umanitoba.ca/applynow

3-Й КРОК

ОТРИМАННЯ Й
ПРИЙНЯТТЯ
ЗАПРОШЕННЯ ДО
ВСТУПУ

Всі запрошення до вступу розглядатимуться на підставі підсумкових оцінок.
Запрошення до навчання в Університеті мають бути прийняті студентами в строк,
зазначений у документі.
Стандартний лист про запрошення до вступу буде доступний на порталі заяв.

Щоб потрапити до програми U1, вам необхідно подати заяву до 1 серпня ( але краще до 1 травня, щоб встигнути отримати студентську візу/дозвіл на навчання).
● МОЖЛИВЕ КОМБІНОВАНЕ НАВЧАННЯ (ПРОГРАМА, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ОДНОЧАСНО НАВЧАТИСЯ Й ПРАЦЮВАТИ)

◆ КОРОТКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КУРС

ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН І ПОСТІЙНИХ МЕШКАНЦІВ КАНАДИ

Також існують магістратура й докторантура щоб дізнатись більше, завітайте до umanitoba.ca/graduate_studies.

