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ЧОМУ СТУДЕНТИ ВИБИРАЮТЬ ЙОРКСЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
• Йоркський університет уклав угоди про обмін з 

понад 280 престижними університетами в усьому 
світі.

• Йоркський університет входить до четвірки 
найкращих університетів Канади та до 
сотні найкращих університетів світу в галузі 
суспільних, гуманітарних наук та мистецтв за 
версією Times Higher Education. 

• Ми займаємося єдиною в Канаді програмою 
космічної інженерії та маємо найбільший в Канаді 
факультет образотворчого мистецтва.

• Наша школа бізнесу імені Шуліха визнана 
кращою школою бізнесу в Канаді за версією  
The Economist, Forbes та CNN Expansion. 

• Юридична школа Осгуд-Хола (Osgoode Hall 
Law School) відома в усьому світі як одна з 
найбільших та найвизначніших юридичних шкіл 
Канади.

• Ми будуємо перший повний кампус школи 
міжнародного бізнесу в Хайдарабаді, Індія.

• Факультет гуманітарних наук та професійної  
освіти, який є одним з найбільших факультетів  
у Канаді, пропонує найбільш всебічний набір  
програм у сфері суспільних наук, гуманітарних  
наук та пов’язаних з ними професійних галузей.

• Наш кампус Глендон є центром передового  
досвіду з французької мови та двомовної 
університетської освіти в Південному Онтаріо.

Йоркський університет ставить за мету досягати відмінних 
результатів й відрізняється розмаїттям охоплених питань 
та серйозним ставленням до соціальної відповідальності. 
Диплом Йоркського університету надає випускникам 
можливість бути успішними та досягати своїх цілей 
завдяки збалансованій взаємодії міцних академічних 
засад та емпіричної освіти, що орієнтується на реальну 
ситуацію у світі. 
Йоркський університет – це знаний в усьому світі 
дослідницький центр. Ми беремо активну участь у 
важливих дискусіях, в результаті яких приймаються 
інноваційні рішення в найбільш актуальних місцевих 
та світових соціальних питаннях. 11 факультетів та 28 
науково-дослідних центрів Йоркського університету 
відрізняються масштабнішим, ширшим та більш 
глобальним способом мислення; вони також працюють 
у партнерстві з 280 провідними університетами в 
усьому світі. Сильна громада Йоркського університету 
складається з 55 тисяч студентів, 7 тисяч викладачів та 
співробітників, а також більше ніж 260 тисяч випускників. 
• В 2015–2016 році Йоркський університет надав 

іноземним студентам фінансову допомогу на суму 
більше 7,7 мільйонів доларів. 

• Йоркський університет пропонує міжнародні 
нагороди на суму від 100 до 140 тисяч доларів. 
futurestudents.yorku.ca/scholarships

• Іноземні студенти, які були зараховані на базову 
програму вищої освіти за денною формою навчання 
на принаймні шість місяців, під час навчальних сесій 
можуть працювати на територіє кампусу або поза нею 
максимум 20 годин в тиждень. cic.gc.ca

Дізнайтесь про ваш зв’язок 
з нашим університетом
Понад 6 000 іноземних студентів з більш ніж  
170 країн навчаються в Йоркському  
університеті. Скільки студентів з вашої  
країни навчається тут? Скільки випускників  
Йоркського університету є вашими земляками?  
Дізнайтесь про всі ті зв’язки, що існують між  
Йоркським університетом і вашою країною.  
futurestudents.yorku.ca/intl

Йоркський університет має зв’язки з усім світом. Наша яскрава спільнота, що 
складається з понад 6 000 іноземних студентів, приваблює викладачів та 
студентів з усіх країн світу.



Вийдіть на світовий рівень. 
Виберіть Йоркський університет,  
щоб сформуватинове  
бачення світу.

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ 
ТА ВИТРАТИ 
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
У 2016-17 РОЦІ
Денна форма навчання на 
більшості програм непрофесійної 
освіти (5 курсів) + обов’язкові 
додаткові внески: $22 417 ($26 782 
для Школи бізнесу імені Шуліха) 
та $30 787 для інженерного 
факультета)
Підручники та приладдя 
(приблизно): $1 000–$1 500  
залежно від програми*
Проживання (кімната на двох 
угуртожитку): $5 365
План харчування (є обов’язковим у 
певних місцях проживання): $2 750, 
$3 275, $3 800 або $4 325*
Особисті витрати (розваги, 
продовольчі товари, транспорт, 
приблизна сума): $2 200
Медичні послуги: $853 
(UУніверситетський план медичного 
страхування (UHIP) плюс план 
страхування Федерації студентів 
Йоркського університету або План 
Глендона) international.yorku.ca 
/intlstud/health
РАЗОМ: $36 651($41 061 для Школи 
бізнесу імені Шуліха та $45 021 для 
інженерного факультета)
*Для загальних розрахунків 
використовується найвищий діапазон.
Всі суми зазначені в канадських доларах. 
Це плата за рік, розрахована для 
студента на денній формі навчання на 
ступінь бакалавра гуманітарних наук на 
сесію осінь/зима 2016–2017. Вартість 
може змінитися, плата за певні програми 
може бути вищою. Для того, щоб 
отримати останню інформацію відносно 
вартості курсів та програм, відвідайте 
sfs.yorku.ca/fees.

ЙОРКСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ — ЦЕ ВИХІД НА СВІТОВИЙ 
РІВЕНЬ
Розвивайте свої навички володіння англійською мовою за 
допомогою Інституту англійської мови Йоркського університету 
(YUELI). Наш центральний офіс на території університету для 
іноземних студентів «York International» (YI) допоможе вам швидко 
призвичаїтися до університетського життя. Офіс YI пропонує 
програми ознайомлення, зустрічі з надання інформації та 
соціально-культурні заходи, які допоможуть вам комфортніше 
почуватися під час перебування на кампусі та налагодити зв’язок 
з іншими культурами. yorkinternational.yorku.ca 
Міжнародні дипломи: Йоркський університет пропонує 
міжнародний диплом бакалавра гуманітарних наук (iBA), 
міжнародний диплом бакалавра наук (iBSc) та міжнародний 
диплом ділового адміністрування (iBBA), які вимагають навчання 
за кордоном за програмою обміну та володіння мовою, що 
пропонується в Йоркському університеті, — а він пропонує 
22 різні мови на вибір! futurestudents.yorku.ca/programs
Отримайте частину своїх залікових одиниць за кордоном 
у вищому навчальному закладі завдяки Програмі обміну 
Йоркського університету, Програмі літнього навчання або 
програмі студентської практики за кордоном. Використовуйте свої 
академічні знання під час проходження стажування за кордоном 
в межах програми Міжнародної студентської практики Йоркського 
університету. international.yorku.ca/students/abroad 

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАВКИ
Всі програми доступні для початку навчання у вересні; для того, 
щоб отримати інформацію відносно наших пропозицій стосовно 
програм, що починаються у січні та травні, будь ласка, відвідайте: 
futurestudents.yorku.ca/requirements/deadlines

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ ЗАРАЗ
futurestudents.yorku.ca

КОНТАКТНІ ОСОБИ ЙОРКСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Загальні питання стосовно вступу 416-736-5825 
Факс приймальної комісії 416-736-5536

Центральна, Східна та Південна Азія 
Джесіка Морган (Jessica Morgan) jamorgan@yorku.ca
Спеціаліст з набору іноземних студентів

Європа, Середній Схід, Південно-Східна  
Азія та Японія 
Карл Сакс (Carl Sachs) csachs01@yorku.ca
Спеціаліст з набору іноземних студентів

Африка, Америка, Карибські о-ви та Гонконг 
Емі Моріта (Emi Morita), emorita@yorku.ca 
Спеціаліст з набору іноземних студентів

Всі інші питання
Координатор набору іноземних студентів 
intlenq@yorku.ca


