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Algonquin College được
thành lập vào năm 1967, là
trường cao đẳng công lập dạy
bằng Tiếng Anh duy nhất tại
thủ đô Ottawa của Canada.

Trường đào tạo các bậc học 
 từ: Cao đẳng, Cao đẳng
chuyên sâu, Cử nhân, Chứng
chỉ, Chứng chỉ sau đại học. 



Algonquin College có 3 cơ sở
học trong đó Cơ sở chính đặt
tại thành phố Ottawa và các
cơ sở vệ tinh đặt tại Perth      
và Pembroke.

 Trường có một cơ sở đào
tại Kuwait và hợp tác đào
tạo với các đối tác tại ba
quốc gia khác.



Ottawa có nền kinh tế
phát triển ổn định và là 1

“tourist attraction” 

Algonquin College có lợi thế nhận diện
rộng rãi tại Ottawa – thủ đô của Canada
và được xem là “Technology Hub” của
Canada & Bắc Mỹ. 

Ottawa có nền kinh tế ổn định, chất
lượng cuộc sống tốt, dân cư có trình độ
học vấn cao. Môi trường xã hội cởi mở và
đa văn hóa, vừa là trung tâm chính trị  -
văn hóa, đồng thời là địa điểm du lịch và
trung tâm công nghệ của Canada.



ALGONQUIN COLLEGE
(CANADA)

Có hơn 20,000 sinh viên đang theo
học toàn thời gian tại Algonquin
College. Trong đó, hơn 4,000 sinh
viên quốc tế đến từ hơn 130 quốc gia.

Trọng tâm đào tạo tại Algonquin
College là các ngành công nghệ,
kỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng
tập trung vào lý thuyết ứng dụng
và kinh nghiệm thực hành. 



CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
ALGONQUIN COLLEGE DÀNH

CHO SINH VIÊN VĂN LANG

Các Mô hình chuyển tiếp 3+1,

3+1+1 hoặc 3+2.

Algonquin College có chính sách

hỗ trợ sinh viên Văn Lang chi phí

ghi danh là 95$/sinh viên.

Algonquin College có nhân viên

hỗ trợ học sinh trong quá trình

chuẩn bị hồ sơ và theo học tại

Canada bằng tiếng Việt.



ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP NĂM CUỐI

  GPA 03 năm học tại Văn Lang từ 6.5 trở lên. 

Hoàn thành một số môn học theo yêu cầu, tùy ngành cụ thể.

IELTS 6.5 (không có kỹ năng dưới 6.0).

Nếu sinh viên có IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 5.5) thì học

thêm 02 tháng ngôn ngữ.

Hồ sơ chuyển tiếp do công ty được Algonquin College chỉ định.



NGÀNH HỌC 
CHUYỂN TIẾP

 NĂM CUỐI SANG
ALGONQUIN COLLEGE

Accounting and Financial Practice
Financial Services
Human Resources Management
International Business Management
Project Management 
Strategic Global Business Management
(02 năm)
Brand Management (02 năm)
Event Management
Retirement Communities Management
Food and Nutrition Management 
Marketing Management
Marketing Research and Analysis



LỢI THẾ CHUYỂN TIẾP
ALGONQUIN COLLEGE

Thời gian nhập học linh hoạt:
tháng 1, 5, 9 (tùy ngành).
Học theo mô hình 3+1+1 hoặc 3+2
sẽ có work permit 03 năm.
Học phí: 16.200 - 18.500 CAD/
năm học.
Sinh viên được nhận chứng chỉ
nâng cao trình độ sau đại học do
Algonquin College cấp.
Tỷ lệ xin việc làm cao và cơ hội
định cư Canada.




