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Ontario, Kanada

Geleceğinizi
Yeniden
Kurgulayın.

Öğrenciler için buradayız
Hayalleri peşinde koşanlar, yaratıcılar ve inşa edenler.
Bakıcılar, ön saflarda çalışanlar ve koruyucular.
Kendi yolunu seçen
tutkulu kişiler.
Ayrıca gerçek amacını
keşfetmeye çalışanlar.
Yolun her adımında
sizin yanınızdayız.
Başarılarınızı kutlamak ve
zorluklarla baş etmede size yardımcı olmak için.
Yeni bir geleceğe hoş geldiniz.
Fleming College’e Hoş Geldiniz.
Dünyayı nasıl değiştireceğinizi
görmek için sabırsızlanıyoruz.
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BÖLGEYLE İLGİLİ KABUL
Fleming College, binalarının Michi Saagiig toprakları ile Williams
Anlaşmaları kapsamına dahil olan geleneksel bölge üzerinde
kurulu olduğunu saygıyla kabul etmektedir.

FLEMING COLLEGE’İ KEŞFEDİN

Su üzerinde şehir hayatı.
Bölgemiz rahat bir ortamda şehir yaşamının tüm avantajlarına sahiptir. Sahil
festivallerine, şehirdeki canlı eğlencelere katılın veya giderek büyüyen çeşitli yerel
restoranlarda yemek yiyin.
Göllerimizde, nehirlerimizde ve patika yollarımızda dört mevsim eğlence ve
dinlenmenin tadını çıkarın. Trent-Severn Su Yolu üzerinde yer alan bu bölge
350’den fazla göle ev sahipliği yapmaktadır. Peterborough şehir merkezindeki
Little Lake gölünde ayakta kano yapın, Lindsay’deki Scugog Nehrinde balık tutun,
Haliburton’daki Sculpture Ormanında yürüyüş veya kayak yapın veya kampüsümüzü
bir uçtan diğerine geçen 120 km’lik Trans Canada Patika Yolunda bisiklet sürün.
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SUTHERLAND KAMPÜSÜ
Peterborough Şehrinde yaklaşık 810 metrekare alana kurulu Sutherland Kampüsü, yaklaşık 5.000 tam zamanlı
öğrencisi ve 70 tam zamanlı eğitim programıyla kolejin en büyük kampüsüdür. Peterborough, Kanada’nın
yürümeye en müsait şehirlerinden biridir ve canlı bir şehir hayatı sunar. Siemens, PepsiCo ve Rolls Royce da dahil
olmak üzere, ulusal ve çok uluslu üretim ve teknoloji şirketleri bu şehirde faaliyet göstermektedir.

FROST KAMPÜSÜ

HALIBURTON KAMPÜSÜ

Lindsay’deki Scugog Nehri sınırında yaklaşık 605
metrekare alana kurulu Frost Kampüsü ünlü Çevre
ve Doğal Kaynak Bilimleri Fakültemize ev sahipliği
yapmaktadır. Kampüste yaklaşık 1.600 tam zamanlı
öğrenci bulunmaktadır. Lindsay’in tarihi şehir merkezi ve
çevresindeki nehir, göl ve parkların doğal güzelliği her
sene binlerce ziyaretçi çekmektedir.

Kampüs, Kanada’da sanat programcılığı konusunda
lider konumdaki Haliburton Sanat ve Tasarım
Fakültesine ev sahipliği yapmaktadır. Geniş sanat
stüdyoları ve sınıflar doğal ışık ve dış mekan
peyzajından faydalanılacak şekilde tasarlanmıştır. Dağlık
Haliburton Bölgesinin tabii güzelliği ile iç içe geçmiş
olan bu kasaba sanatçı camiası ile ünlü olup, öğrencilere
ve kasaba sakinlerine benzersiz bir dayanışma duygusu
aşılar.

2021/2022
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DENEYİM YOLUYLA EĞİTİM

Gerçek dünyanın
zorluklarına hazır mısınız?

Deneyimle pekiştirilen bilgi.
Fleming College programları, lise sonrası eğitimden geleceği olan bir
kariyere geçiş yapmanıza yardımcı olmak için deneyime dayanan eğitim
fırsatları içermektedir. Programınıza bağlı olarak öğrendiğiniz şeyleri
seçtiğiniz alanda uygulamaya ilişkin çok sayıda seçeneğe sahip olursunuz.
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%95,7
İşverenlerin %95,7’si mezunlarımızın
işyerine hazırlığından memnun veya son
derece memnundur.
(Temel Performans Göstergesi anketi)

GERÇEK DÜNYADAN UYGULAMAYA DAYALI
EĞİTİM
İlgili deneyimi şu yollarla alırsınız:
• Uygulamalı projeler
• Topluluk projeleri

“

• Co-op yerleştirmeleri
• Uluslararası eğitim gezileri
Sınıfta öğrendiğim şeyleri bizzat görmemi
ve bunlara dair ilk elden deneyim
kazanmamı sağladığı için ben şahsen
yerleştirmelerin teorik bilgileri anlamamda
büyük rol oynadığını gördüm. Sadece
ödevlerimde değil, aynı zamanda istihdam
edilme açısından da bunun faydasını
gördüm. Şu anda eğitimim esnasında staj
yaptığım tesiste çalışıyorum.

• Stajlar
• Eğitim kampları
• Laboratuvar/klinik çalışmalar
• Simülasyon laboratuvarları
• Stüdyo uygulamaları
• İş yerleştirmeleri

– Sharon Jose (Hindistan)
mezun, Okul Öncesi
Öğretmenlik (ECE)

“

ERT Co-op programı dönemimde Golder
Associates’de Jeoteknik Saha Teknisyenliği yaptım.
Daha evvelden ilgili alanda hiçbir iş deneyimim
olmadığından bu sayede kariyerim açısından
mükemmel bir zemin oluştu. Özgeçmişimdeki bu
deneyim şu ana kadarki tüm iş mülakatlarında
mülakat yapan kişilerin dikkatini çekti.
– Michael Tamosauskas,
mezun, Yeryüzü Kaynakları
Teknisyenliği Co-op Programı (ERT)

2021/2022
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OLAĞANÜSTÜ EĞİTİM ORTAMLARI

Ön saflarda
olmaya hazır mısınız?

Modern ve iyi donanımlı tesisler.
Fleming öğrencileri kariyer becerilerini, kampüs ve topluluk içinde
olmak üzere benzersiz ve pratik öğrenim ortamlarında geliştirip
pekiştiriyor. Klasik sınıfların aksine bu öğrenim ortamları gerçek
dünyadaki deneyimlerin benzerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
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Kampüsün Öne Çıkanları
SUTHERLAND KAMPÜSÜ
• Yeni Sağlık Bilimleri ek binası
• Simülasyon laboratuvarları

Wendy: Tüm öğrenciler için
zenginleştirici öğrenim
deneyimleri oluşturmak üzere ileri
teknolojiyi kullanıyoruz.

• Fleming’de Spa ve Klinik
• Biyoteknoloji - İleri düzey laboratuvarlar
• Kawartha Ticaret ve Teknoloji Merkezi
• Yeni Gastronomi laboratuvarı
• Ortak Mühendislik Tesisleri
• Adalet ve Toplumsal Kalkınma Laboratuvarı
• Mahkeme salonu

FROST KAMPÜSÜ
• Yeni Jeoloji laboratuvarları
• Ağır Ekipman Teknolojisi Merkezi
• Parnham Sondaj ve Patlatma Eğitim Merkezi
• Su ve Atık Su Teknolojilerini Geliştirme Merkezi
• Balık Üreme Tesisi
• Yeni Botanik Bahçesi
• Yeşil Çatı

HALIBURTON KAMPÜSÜ
• Kısa süre önce yeniden inşa edilen Cam Üfleme
stüdyosu ve müstakil Demircilik binası da dahil
Sanat ve Tasarım Stüdyoları
• Yapımcı Alanı

“

Fen laboratuvarlarımızdaki Arttırılmış
Gerçeklikten iletişim için Yapay Zeka
kullanan mankenlere varıncaya dek Fleming
simülasyon temelli öğrenimi destekleyen
teknolojiye yatırım yapmaktadır. Bu,
kolejdeki programlara kayıtlı öğrencilere
yönelik akılda kalıcı ve cazip eğitim
deneyimleri sağlayabilmemiz açısından
önemli bir yöntemdir.
– Wendy Morgan,
Simülasyon ve
Meslekler Arası
Eğitim Şefi

• Kampüs Dışı Eğitim Ortaklıkları
		

– Peterborough Müzesi ve Arşivleri

		

– Greater Peterborough Yenileşim Kümesi

SU VE ATIK SU TEKNOLOJILERINI GELIŞTIRME
MERKEZI (CAWT)
Fleming College, yenilikçi su ve atık su teknolojilerine
yönelik bir temiz teknoloji araştırma merkezidir.
Frost Kampüsümüzde yer alan CAWT içerisinde
özel bir grup bilim adamı, fakülte araştırmacısı,
proje yöneticisi ve teknoloji uzmanı, küçük ve orta
ölçekli işletmeleri desteklemekte ve dünyadaki suları
korumaya, yeniden kullanmaya, arıtmaya ve yönetmeye
yönelik yeni yöntemler bulmaya yardımcı olmaktadır.
Kampüsteki birkaç farklı programa kayıtlı öğrenciler,
CAWT’ta sağlanan uygulamalı araştırma fırsatlarından
yararlanabilir.

170+

Toplam uygulamalı araştırma ortağı

$20M+

Şu ana kadar sağlanan harici
araştırma fonu
2021/2022
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ÖĞRENCİ YAŞAMI

Etkileşime geçmeye hazır
mısınız?

İhtiyaç duyacağınız tüm araçlar ve destek.
Fleming’te hedeflerinizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz
destek hizmetlerini size sağlama sözü veriyoruz. İster iş arama, ister
akademik destek veya rehberlik olsun, size yardımcı olabiliriz. Kampüs
topluluklarımızda tüm öğrencilere ve personele yönelik samimi ve
kapsayıcı bir ortam teşvik ediyoruz. Öğrenci hayatına katılmak ve bunun
tadını çıkarmak için birçok fırsat bulacaksınız.
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Destek Hizmetleri
ULUSLARARASI ÖĞRENCI HIZMETLERI
• Önemli tüyolar içeren oryantasyon
• 1’e 1 ve grup danışmanlığı
• Akran danışmanlığı
• Kültürel kutlamalar ve geziler
• Çalışma izinleri, göçmenlik ve daha fazlasına
ilişkin değerli bilgilendirme oturumları

ÖĞRETIM VE AKADEMIK BECERILER

Katılın
Öğrenci hayatına katılmak deneyiminizi büyük
ölçüde zenginleştirebilir. Öğrenci liderlik aktiviteleri,
danışmanlık ve rehberlik programları, öğrenci
idare organizasyonları ve öğrenci kulüpleri ile
öğrencilerin kendi deneyimlerini iyileştirmesi ve diğer
öğrencilerin kendilerini kabul edilmiş ve etkileşim
içinde hissetmelerini sağlamaları için çok sayıda fırsat
bulunmaktadır.

ORTAK MÜFREDAT KAYDI
Kampüs içi ve topluluk etkinliklerine katılımın akademik
olmayan bir kaydıdır. Aktivitelerinizi belgelendirip
portföyünüze/özgeçmişinizeekleyin.

• Desteğe ihtiyaç duyan tüm öğrenciler için
ücretsiz özel ders hizmetleri
• Günlük matematik ve yazı yazma ziyaret
oturumları
• Kapsamlı akran öğretim programı
• Yüksek talepli kurslara yönelik haftalık geniş grup
inceleme oturumları

ÖĞRENCI SAĞLIK HIZMETLERI
• Ücretsiz ve gizlilik çerçevesinde sunulan sağlık
bakım hizmetleri

DÜZENLEMEYE TABI ULUSLARARASI
ÖĞRENCI GÖÇMENLIK DANIŞMANLARI
Kampüste yer alan Düzenlemeye Tabi
Uluslararası Öğrenci Göçmenlik Danışmanımız
(RISIA) çalışma izinleri, ilgili Kanada göçmenlik
programları ve geçici ikamet vizeleri hakkında
göçmenlik tavsiyeleri sağlamaktadır.

Ruixin: Öğrenci aktiviteleri sayesinde
keşfettiğim özgüven

• Randevulu doktor erişimi
• Hafta içi mesaide olan kayıtlı hemşire
• Sağlıklı yaşam tarzlarına yönelik eğitim kaynakları

KARIYER HIZMETLERI
• Öğrenci ve mezunlara destek
• Kariyer seçimi ve iş arama becerileri konusunda
destek
• Bire bir ve grup kariyer danışmanlığı
• İşverenlere ve iş ilanlarına erişim

KÜTÜPHANE VE ORTAK ÖĞRENME ALANLARI
• Basılı kitap ve dergilerin yanı sıra geniş bir
elektronik yayın listesi
• Her bir çalışma programına yönelik özel online
kaynaklar
• Grup çalışma odaları ve bilgisayarlara, yazıcılara
ve tarayıcılara erişim

KAYDOLMAK MI ISTIYORSUNUZ?
Sizin için buradayız.
Kişisel Sıhhat Hizmetleri merkezinde kişisel ve zihinsel
sıhhatinizi artırmaya yardımcı olacak çeşitli kaynak,

“

Buraya ilk geldiğimde utangaçtım ve
İngilizcem çok iyi değildi. Öğrenci İdaresinin
Sokak Takımına girdim ve bu sayede birçok
etkinliğe katıldım, ardından Sokak Takımının
kurul üyesi ve en sonunda Uluslararası
Elçisi seçildim. Tüm bunlar bende daha
önce hissetmediğim bir özgüven duygusu
geliştirdi. Bu sayede hayatımda çok büyük
ve önemli bir değişiklik meydana geldi.
– Ruixin (Rayna) Li (Çin),
mezun, İşletme
– Muhasebe (BAB)

modül ve uygulamaları bulacaksınız.
flemingcollege.ca/personal-wellness-supports

2021/2022
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İKAMET VE BARINMA

Taşınmaya hazır mısınız?

Yuvanız olarak göreceğiniz doğru yeri bulun.
Barınma tercihiniz önemlidir ve bu konuda bilinçli bir karar vermede size
yardımcı olmaya hazırız. Kampüs Yaşamı personelimiz ve Kampüs Dışı
Barınma Koordinatörümüz kalacak yer arayışınızda ve barınmaya ilişkin
ileride ortaya çıkabilecek sorunlarda size destek sunmaya hazırdır.
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AILE YANINDA KONAKLAMA
Kendi eşyalı odanızda, yerli bir aile ile kalın. Yerleşime
ve aileye bağlı olarak buna tüm veya çoğu öğünler,
internet erişimi ve aile ile gezintiler ve kutlamalar dahil
olabilir.

Bedroom

ODANIZ!

KAMPÜS DIŞINDA BARINMA

Sutherland
Rezidans Dairesi

Kendi başlarına yaşamak veya başka öğrencilerle
birlikte ev paylaşmak isteyenler için kampüs dışında
birçok barınma seçeneği bulunmaktadır. Bu tür yerler
genelde mobilyasızdır. Önemli ipuçları ve kiralık ilanlar
için şu adresi ziyaret edin: flemingcollege.ca/studentexperience/
off-campus-housing.

Bedroom

Bath
Bedroom

Living Room
Bedroom
Bedroom

KAMPÜSTE İKAMET
(PETERBOROUGH VE LINDSAY)

Kitchen

Rezidans binalarımızdaki her bir eşyalı daire ortak bir
mutfak, oturma odası ve banyo ile birlikte altı adet tek
kişilik yatak odası içermektedir. Çamaşırhanesi, 24 saat
görevli personeli ve tam internet erişimi bulunan tüm
binalarda sigara içilmesi yasaktır. Sanal tur, ücretler ve
başvuru için şu adresi ziyaret edin: flemingcollege.ca/
student-experience/residence.

BIR AKADEMIK YIL (8 AY) IÇIN
TAHMINI BARINMA MALIYETI

$7.400
Aile Yanında Konaklama. Eşyalı oda, günde 2 veya 3

öğün yemek, internet erişimi ve diğer olanaklar dahil.

$6.800 ila $7.400
Kampüste İkamet. Eşyalı oda, internet ve diğer

Bedroom

Bath

BIR AKADEMIK YIL (8 AY) IÇIN
TAHMINI YAŞAM MALIYETI

$1.500 ila $4.000
Gıda

$0
Otobüs kartı (ek ücretlere dahildir)

olanaklar dahil.

$0 ila $1.200+
$3.600 ila $9.000

Kitaplar ve malzemeler (programa bağlı olarak)

Kampüs Dışı Müşterek Barınma Genellikle eşyasızdır.
Gıda, internet ve olanaklar ekstradır.

$1.200 ila $2.000
Kişisel eşyalar

2021/2022
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ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dışarı çıkmaya hazır mısınız?

Fakültemiz farklıdır.
Başka türlü tarif etmek mümkün değil: Fakültemiz farklıdır. Çevreye odaklanan
programlarla sınıfta fazla zaman geçirmezsiniz. Programlarımız aktif, laboratuvarlı
dış mekan eğitimi ve saha uygulamalarına dayanmaktadır ve bilgilerinizi pratiğe
dökmenizi sağlayacak projeler içermektedir. Çoğu program, iş yerleştirmeleriyle
deneyime dayalı eğitim sunmaktadır. Birkaç program ücretli co-op imkanı
sunmaktadır. Bazı programlar ise uluslararası eğitim fırsatları sunmaktadır. Az
sayıda öğrencili sınıflarımız, verdikleri derslerin yanı sıra sizin başarınız konusunda
da tutkulu olan özel fakülte hocaları tarafından yönetilmektedir. Burada hayat boyu
sürdüreceğiniz dostluklar ve bağlantılar kuracaksınız.
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İÇERİDE VE DIŞARIDA CANLI BİR EĞİTİM LABORATUVARI
Çevre ve Doğal Kaynak Bilimleri Fakültesi (SENRS) Lindsay’deki Frost Kampüsünde yer almaktadır. Scugog
Nehrine bitişik yaklaşık 605 metrekarelik alan üzerine kurulu kampüsün kendisi öğrenciler için bir eğitim
laboratuvarıdır.
Deneyime dayalı sınıfının en iyisi eğitim ortamlarımız şunları içerir:
• Yeşil çatı

• Ortak biyolojik alanlar

• Jeotermal kuyular

• Patoloji laboratuvarı

• Sera/fidanlık

• Ağır ekipman bahçesi

• Doğal sulak alanlar

• Botanik bahçesi

• Arı kovanları

• Balık üreme tesisi

• Yeni Jeoloji Laboratuvarı

• Hobi Bahçesi

• Su ve Atık Su Teknolojilerini Geliştirme Merkezi

SERTİFİKALAR (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Ağaç Yetiştiriciliği Co-op Programı (AR)

3 sömestir

Ocak

Patlatma Teknikleri (SBL)

2 sömestir

Eylül/Mayıs

Ağır Ekipman Teknikleri Co-op Programı (MPH)

3 sömestir

Ocak

Şehir Ormancılığı (UF)

2 sömestir

Eylül

DİPLOMALAR (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Koruyucu Biyoloji Teknisyenliği (CNB) YENİ!

4 sömestir+

Eylül/Ocak

Yeryüzü Kaynakları Teknisyenliği Co-op Programı (ERT)

5 sömestir+

Eylül

Ekolojik Restorasyon (ERJ)
Bilim Lisans Programı Trent-Fleming Müşterek Derece/Diploma Programı
(Lindsay’deki Fleming College’de 4 sömestir; Peterborough’daki Trent
University’de 4 sömestir)

8 sömestir

Eylül

Ekosistem Yönetim Teknisyenliği (EMT)

4 sömestir+

Eylül/Ocak

Ekosistem Yönetim Teknolojisi* (EMX)

6 sömestir+

Eylül/Ocak

Elektrik Enerjisi Üretimi Teknisyenliği Co-op Programı (EPG)

4 sömestir

Ocak

Çevre Teknisyenliği/

4 sömestir+

Eylül/Ocak

Seçmeli Co-op Programı (ETN)

5 sömestir+

Sadece Eylül

Çevre Teknolojisi* (ETY)

6 sömestir+

Eylül/Ocak

Balık ve Vahşi Yaşam Teknisyenliği/

4 sömestir+

Eylül/Ocak

Seçmeli Co-op Programı (BO)

5 sömestir+

Sadece Eylül

Balık ve Vahşi Yaşam Teknolojisi* (FW)

6 sömestir+

Eylül/Ocak

Orman Teknisyenliği/

4 sömestir+

Eylül/Ocak

Seçmeli Co-op Programı (FT)

5 sömestir+

Sadece Eylül

Dış Mekan ve Macera Eğitimi (ODE)

4 sömestir

Eylül

Kaynak Sondaj Teknisyenliği/

4 sömestir+

Eylül/Ocak

Seçmeli Co-op Programı (RDB)

5 sömestir+

Sadece Eylül

Şehir Orman Teknisyenliği Co-op Programı (UFT)

5 sömestir

Eylül

LİSANS ÜSTÜ SERTİFİKALAR (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

İleri Su Sistemleri Operasyonları ve Yönetimi/Co-op Programı (AWS)

3 sömestir

Eylül/Ocak

Uygulamalı Çevre Planlaması (AEN)

10 ay

Eylül

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Co-op Programı (AQU)

3 sömestir

Eylül

GIS – Uygulamaları Uzmanlığı (GIA)

10 ay

Eylül

GIS – Kartografi Uzmanlığı (GC)

10 ay

Eylül

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Uyum/
Seçmeli Co-op Programı (HSE)

2 sömestir
3 sömestir

Eylül
Eylül

Sürdürülebilir Ziraat Co-op Programı (SAG)

3 sömestir

Eylül

Sürdürülebilir Atık Yönetimi (SWM)

2 sömestir

Eylül

*Öğrencilerin, programın teknisyenlik seviyesi üzerinden programa girmeleri gerekmektedir. Öğrenciler ikinci senede gerçekleştirilecek dahili bir uygulama
süreci sonucunda teknoloji seviyesine giriş için değerlendirilir.
+ Bu programlarda birinci sömestir ortak uygulanır. Daha fazla bilgi için 31. sayfaya bakınız.
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TOPLULUĞA DAYALI EĞİTİM
Fakültemiz topluluğa dayalı eğitimin önemini ve
değerini kabul etmektedir. Kar amacı gütmeyen özel
ve kamu sektörü kuruluşlarıyla sağlanan ortaklıklar
sayesinde öğrencilerimizi sık sık sahada, edindikleri yeni
becerileri topluluklarımızın menfaati için kullanırken
göreceksiniz.
Sürdürülebilir Ziraat programımıza kayıtlı öğrenciler
halihazırda Lindsay’de yerel United Way ve Crayola
Company şirketlerinin başlatmış olduğu hobi bahçesi
projesine yardımcı olmaktadır. Bahçe, yerel aşevlerine
taze meyve sebze teslim etmek ve topluluk üyelerine
kendi gıdalarını nasıl yetiştireceklerini öğretmek
suretiyle yerel sakinlere daha fazla gıda güvenliği
sağlamayı amaçlamaktadır.

%

60

%

87
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Co-op içerikli
program sayısı

ÖNÜNÜZDE SEÇENEKLERİNİZ MEVCUT

DİPLOMALAR

Diplomanızı veya derecenizi bir üst düzeye çıkarın.

Koruyucu Biyoloji YENİ! FC

100+

öğrenim seçeneği
sayesinde Trent
University’de derece
elde etme imkanı

12

ayrı lisans üstü ve Kredi Transferi
programıyla diploma veya dereceye sahip
öğrencileri hedefliyoruz

SERTİFİKALAR
Ağaç Yetiştiriciliği Co-op Programı
Ağaç ve çalıların yetiştirilmesi ve korunması konusunda
eğitim sağlar. Bu program baştan sona pratik uygulamaya
dayanmaktadır ve Mayıs ile Eylül ayları arasında ücretli bir
co-op programı içermektedir.

Patlatma Teknikleri FC
Kanada’da türünün tek örneği olan bu program, madencilik
veya yıkım işlemlerinde patlatma delikleri doldurmak üzere
sizi patlatma uzmanlığı kariyerine hazırlar. İkinci sömestirde
seçmeli Kaynak Sondaj Teknisyenliği dalı sunulmaktadır.

Ağır Ekipman Teknikleri Co-op Programı
Son teknoloji ürünü teçhizatla ağır ekipmanlı araç ve
makinelerin yerinde bakımı ve onarımı. Ücretli co-op
programı içerir. Yüksek istihdam oranı.

Şehir Ormancılığı
Yoğun şekilde uygulamaya yönelik olan bu program
şehirlerdeki ağaç bakımıyla ilişkili olarak ağaca tırmanmayı
gerektirmeyen işlere odaklanmaktadır. İkinci sömestirde
önemli miktarda ders kredisiyle seçmeli Şehir Orman
Teknisyenliği Co-op veya Ağaç Yetiştiriciliği dalları
sunulmaktadır.
14
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96

Öğrenim gördükleri
programlardan memnun veya
çok memnun olan mezunların
oranı

Mezunlarımızdan memnun
veya çok memnun kalan
işverenlerin oranı

Ontario’da türünün tek örneği olan bu program, genetik ve
çevresel DNA (eDNA) dahil olmak üzere en son araştırma
ve teknoloji imkanlarını kullanarak risk altındaki hayvan
popülasyonlarını korumaya odaklanmaktadır. Program 40
saatlik saha kampı ve sömestir boyu uygulamalı proje içerir.

öğrenim seçeneği sayesinde üniversite derecesi elde
etme imkanı

12

%

Laboratuvarlarda ve sahada
çalışarak geçirilen uygulamalı
eğitim süresinin oranı

Yeryüzü Kaynakları Teknisyenliği Co-op Programı FC
Fleming College jeoloji, madencilik araştırma, çevre ve
mühendislik tekniklerini tek bir program halinde sunan
tek kolejdir. Program altı aylık ücretli co-op içerir. Bu
programdan mezun olan kişilere kaynak ve jeoteknik
sektörlerinde büyük talep duyulmaktadır.

Ekolojik Restorasyon Derecesi/Diploması FC
İki senesi Fleming’de, iki senesi Trent University’de olmak
üzere toplam dört senede birer diploma ve derece kazanın.
Bozulmuş, zarar görmüş veya yok edilmiş ekosistemlerin
iyileştirilmesinde uygulamalı eğitim, saha becerileri, teorik
ve bilimsel bilgi ve araştırma becerileriyle bir lider haline
gelin.

Ekosistem Yönetim Teknisyenliği
Hükümet, çevre koruma grupları ve vahşi yaşam
kuruluşlarının saha araştırması ve veri analizine dayalı
çevresel açıdan sürdürülebilir planlamalar yapmalarına
yardımcı olarak ekosistemin sağlığına katkıda bulunun.
Program Kosta Rika’da, Güney Afrika’da ve Kuzey
Ontario’daki yerli halkla iki haftalık saha yerleştirmesi veya
kendi saha yerleştirmenizi düzenleme imkanı sunmaktadır.
Güney Afrika’nın Pidwa Vahşi Yaşam Rezervinde 12 haftalık
rekabetçi bir sömestir geçirme imkanı.

Ekosistem Yönetim Teknolojisi
Bir haftalık saha kampı ve harici bir kuruluş için proje
hazırlığı içeren bu üç yıllık Teknoloji programıyla daha
fazla uzmanlık ve uygulamalı deneyim kazanın. Üniversite
mezunları Kredi Transferine hak kazanabilir ve bu
programdan sadece sekiz ayda mezun olabilir.

Elektrik Enerjisi Üretim
Teknisyenliği Co-op Programı
Acil durum enerjisi, yedek güç ve primer güç üretimi için
elektrik enerjisi üretim üniteleri kurma, sürdürme ve test
etmeye yönelik özel beceriler edinin. Ayrıca dizel, benzin
ve doğal gazla çalışan jeneratörlerin bakımı, servisi ve
kurulumunu öğrenin. Ücretli co-op programı içerir.

Çevre Teknisyenliği (Seçmeli Co-op)
Eşsiz tesislerimizde saha eğitimi, açık hava çalışmaları
ve sanayi/belediye binalarına gezilerle gerçekleştirilen
bu uygulamaya dayalı eğitim, çevre sorunlarını önleme
veya çözümleme konusunda sizi eğitecektir. Bu program
Kanada Çevre Kariyer Örgütü (ECO) tarafından akredite
edilmiş olup, birkaç adet su ve atık su arıtma sertifikası
sağlamaktadır. Eylül ayında başlayan öğrenciler için seçmeli
rekabetçi co-op fırsatları mevcuttur.

Çevre Teknolojisi
İki haftalık işe yerleştirme içerir. Öğrenciler, aşağıdakiler
dahil olmak üzere çeşitli sertifikaları almaya hak kazanırlar:
ECO Canada: Çevre Uzmanlığı (EP) ve Çevre Eğitim
Uzmanlığı (EPt); OACETT (Ontario Onaylı Mühendislik
Teknisyenleri ve Teknoloji Uzmanları Derneği) tasdikli CET
(Onaylı Mühendislik Teknoloji Uzmanı); Kanada Çevre Saha
Eksperleri Derneği Onaylı Çevre Saha Eksperliği (CESA).

Balık ve Vahşi Yaşam Teknisyenliği
(Seçmeli Co-op)
Balık ve vahşi yaşam popülasyonları ile doğal ortamlarını
sürdürülebilir şekilde yönetme kariyerinize başlayın.
Becerilerinizi laboratuvar çalışmaları, çeşitli saha gezileri,
bot kullanma, GPS, izleme teknolojileri, kuş halkalama
ve balık fileleme, örnekleme ve etiketleme eğitimleriyle
geliştirin. Eylül ayında başlayan öğrenciler için seçmeli
rekabetçi co-op fırsatları mevcuttur.

Balık ve Vahşi Yaşam Teknolojisi FC
Fleming, Ontario’da Balık ve Vahşi Yaşam Teknolojisi
konusunda üç yıllık uzmanlık programı sunan tek kolejdir.
İleri laboratuvar teknikleri, veri derleme ve analizi ile rapor
yazma konularında eğitim alın. Program dört haftalık saha
yerleştirmesi ve iki hafta süren saha kampları içerir.

LİSANS ÜSTÜ SERTİFİKALAR
İleri Su Sistemleri Operasyonları ve Yönetimi Co-op
Programı FC
Laboratuvar ve saha çalışmaları, su ve atık su arıtma
operasyonlarına saha gezileriyle su dağıtımı, su ve atık su
arıtma, denetimi ve uygulamalarında çalışmaya hazırlanın.
Ücretli co-op programı içerir.

Uygulamalı Çevre Planlaması FC
Son derece revaçta ve pazarlanabilir nitelikteki bu beceri
setiyle rekabetçi bir avantaj elde edin. Ekosistem, mevzuat
ve iletişim konularındaki bilginiz ve GIS becerileriniz ile
kuruluşların çevresel planlamaya ilişkin zorlukları aşmalarına
yardımcı olun.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Co-op Programı FC
Saha gezileri ve kampüsümüzde yer alan iki adet balık
üreme tesisimizle balık üretimi, su ürünleri yetiştirme
operasyonları ve yararlı depolama konularında pratik
deneyim kazanın. İşletme eğitimi ve sekiz haftalık ücretli bir
co-op programı içerir.

GIS – Uygulamaları Uzmanlığı FC
Fleming’in GIS konusundaki liderliği sektör, kamu ve iş
çevrelerinde geniş kabul görmektedir. En güncel bilgisayar
yazılım, donanım, veri kaynakları ve saha teknolojilerini
kullanarak etkili planlama yapmayı, değişiklikleri izlemeyi,
trendleri tahmin etmeyi ve kaynakları yönetmeyi
öğreneceksiniz.

GIS – Kartografi Uzmanlığı FC
Özelleştirilmiş haritalar ve diğer ürünler oluşturmak için en
son GIS verilerini ve yazılımlarını kullanarak yetkin bir GIS
uygulayıcısı ve aynı zamanda görsel tasarımcı, kartograf ve
iletişimci haline gelin. Kurduğumuz ortaklıklar olağanüstü
eğitim ve istihdam fırsatları sağlamaktadır.

Orman Teknisyenliği (Seçmeli Co-op)

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Uyumu FC

Sınıf çalışmaları, birkaç saha gezisi ve saha kampı
deneyimiyle sorumlu orman kaynakları yönetimi, planlaması
ve koruması becerileri edinin. Eylül ayında başlayan
öğrenciler için seçmeli rekabetçi co-op fırsatları mevcuttur.

Çok çeşitli vilayet veya federal yürütme makamları ve özel
sektör işleriyle ilgili olarak işyeri uygunluğunun tüm yönleri
konusunda benzersiz ve kapsamlı bir eğitim kombinasyonu
alın. Uygulamalı bir proje ve geniş kabul görmüş
Tehlikeli Atık Operasyonları ve Acil Durum Müdahalesi
(HAZWOPER) dersi içerir. Seçmeli rekabetçi co-op.

Dış Mekan ve Macera Eğitimi
İki saha kampına ek olarak ilave sertifikalar ekleyerek
Dış Mekan Macera Becerileri programında öğrendiğiniz
becerileri daha da geliştirin. Fasilitasyon, liderlik, doğal
yorumlama ve maceraya dayalı eğitim stratejileri ve
tekniklerine yönelik dersler sizi kariyerinize hazırlar. İki
haftalık saha gezisi ile Kosta Rika’ya çalışma gezisi arasında
bir tercih yapın.

Sürdürülebilir Ziraat Co-op Programı FC

Kaynak Sondaj Teknisyenliği
(Seçmeli Co-op) FC

Yeni fikir ve teknolojileri kullanan yenilikçi atık yönetimi
stratejilerini uygulayarak kuruluşların atık ayırma ve
geri kazanım uygulamalarını daha iyi hale getirmelerine
yardımcı olun. Kanada’da ve dünya genelinde bu dalda
istihdam fırsatları artmaktadır.

Teknik eğitim ve kapsamlı uygulamaya dayalı deneyim
sunan bu program dünyada türünün tek örneğidir. Program
tesisimizde çok çeşitli sondaj ekipmanlarıyla çalışın. Yerli ve
yabancı işverenler mezunlarımızı istihdam etmektedir. Eylül
ayında başlayan öğrenciler için seçmeli rekabetçi co-op
fırsatları mevcuttur.

Sürdürülebilir ve ekolojik tarım yöntemlerini öğrenin.
Program ufak çaplı tarımsal operasyonları, yeni niş
piyasaların keşfedilmesini, yeni tarımsal işletme modellerini
ve co-op deneyimini içerir. Deneyimli çiftçilerden bilgi alın
ve kendi işletme senaryonuzu ve çiftlik planınızı geliştirin.

Sürdürülebilir Atık Yönetimi FC

Şehir Orman Teknisyenliği Co-op Programı FC
İki senede Teknisyenlik diplomanızı alıp, Ormancılık dalında
Bilim Lisans Derecesi (B.Sc) almak için iki sene daha
UNB’de (University of New Brunswick) okumaya devam
etme opsiyonuyla şehirlerdeki yeşil alanları yönetme
kariyerinize başlayın. Yaz döneminde ücretli bir co-op
programı içerir.

FC

= Fleming College’de sunulan benzersiz program

2021/2022
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SAĞLIK VE SIHHAT

Şefkat duygunuzu kariyer haline
getirmeye hazır mısınız?

Geleceğe hazır.
Birbirine entegre edilmiş sağlık ve sıhhat alanlarında çalışmak ön safhada hasta bakım
hizmetleri sunmayı, destek sağlamayı, hastalık önleme ve yaşam boyu sıhhati teşvik
etmeyi veya sistemin temelini oluşturan bilgi ve teknolojilerin yönetilmesini içerebilir.
• İleriye dönük müfredat, yeniden tasarlanmış laboratuvar mekanları ve gelişmiş
eğitim teknolojisi ve ekipmanlarıyla teçhiz edilmiş yeni tesisler sizi sağlık ve sıhhat
alanlarında etkili bakım sağlamaya hazırlayacaktır.
• Dersleri tıpkı uyguladığınız gibi öğreneceksiniz - disiplinler arası ekipler halinde.
• Bir hayli rağbet gören klinik ve saha yerleştirme ortamlarıyla bol miktarda
uygulamaya dayalı eğitimi geliştirme fırsatı.

16
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SERTİFİKALAR

Sağlık Bilgileri Yönetimi

Topluluk Ecza Asistanlığı YENİ!
Topluluğa yönelik farmasötik hizmetler sağlayan
çok disiplinli bir ekibin önemli bir üyesi olmak için
eğitim alın. En son teknoloji ürünü Ecza Teknisyenliği
laboratuvarımızda ve 140 saatlik saha yerleştirmesi
deneyimiyle kapsamlı ve uygulamalı eğitim içerir.

Kişisel Destek Görevlisi
Yaklaşık 400 saatlik teorik eğitim ve 300 saatlik gerçek
hayata dayalı klinik eğitim sizi özel ihtiyaçları veya
maluliyetleri olan çocuk, yetişkin ve yaşlıların yaşam
deneyimini daha iyi hale getirmeye yardımcı olan insan
odaklı ve tatmin edici bir kariyere hazırlar.

Veri toplamak ve analiz etmek, sağlık hizmetleri
sağlama, finansal ve yönetimsel planlama amacıyla
sağlık bilgileri oluşturmak için bilgisayar teknolojilerini
kullanmayı öğrenin. Program, Ontario’da mevcut
Kanada Sağlık Bilgileri Yönetim Derneği (CHIMA) onaylı
dört kolej diploma programından biridir.

Masaj Terapisi
Program çeşitli uygulamalı deneyim fırsatları içeren
olağanüstü bir eğitim ortamı sağlamaktadır. Bu
programda Peterborough’daki Sutherland Kampüsünde
yer alan Fleming College Spa ve Kliniğindeki çeşitli
müşterilere terapötik tedaviler sağlayacaksınız.

Mesleki Terapist Asistanlığı ve Fizyoterapist Asistanlığı
Minimum 500 saatlik klinik eğitim içeren özellikle geniş
tasarlanmış bu programda her iki kariyer seçeneği için
çapraz eğitim alırsınız.

DİPLOMALAR
Biyoteknoloji – İleri düzey

FC

FC

Biyoteknoloji ve adli tıp uzmanlığını birleştiren, altı
sömestirlik eğitim materyalini beş sömestire sığdıran
hızlandırılmış format, çeşitli işte kullanıma hazır
beceriler ve son sömestirde staj imkanı sağlayan bu
eğitim revaçtaki mezunlarımızı çok çeşitli fırsatlara
hazırlamaktadır.

Ecza Teknisyenliği

Estetik Uzmanlığı

Rekreasyon programı geliştirme becerileri ve
yönetimsel beceriler ile mezun olun. Dört aylık bir
yerleştirme içerir. Fitness ve Sağlık Geliştirme dalıyla
birlikte çifte diploma alma ve Brock University’nin
Rekreasyon ve Boş Zaman Çalışmaları derece
programına giriş imkanı sağlar.

FC

Sadece 12 ayda iki yıllık çalışmaya eşdeğer eğitimle
mezun olun. Son teknoloji ürünü Spa ve Kliniğimizde
kazanacağınız 288 saatlik pratik deneyim çok çeşitli
tedaviler sağlama konusunda gerekli teknik beceriler
ile bir spa yönetmek için gerekli iş becerilerini size
sağlayacaktır.

Fitness ve Sağlık Geliştirme
Egzersiz bilimi, koçluk, sağlık geliştirme ve
işletmeciliğinde bilgili bir fitness ve sağlık danışmanı
olarak kariyerinize hazırlanın. Saha yerleştirme deneyimi
içerir. Rekreasyon ve Boş Zaman Hizmetleri seçmeli
yeni çifte diploma.

Ecza laboratuvarımızda sağlanan uygulamalı eğitim
ve farklı ortamlarda iki adet iş yerleştirmesi ile bir ecza
sağlık ekibinin değerli bir üyesi olarak kariyer yapmaya
hazırlanın.

Rekreasyon ve Boş Zaman Hizmetleri

LİSANS ÜSTÜ SERTİFİKA
Terapötik Rekreasyon
Kampüste ve çevrimiçi olarak verilen dersler sizi,
maluliyet veya hastalığı olan müşterilere yönelik
kişiselleştirilmiş terapötik araçlar sağlayan bir
kariyere hazırlar. Komple bir sömestir boyunca saha
yerleştirmesi içerir.

SERTİFİKA (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Topluluk Ecza Asistanlığı YENİ! (CPH)

3 sömestir

Eylül

Kişisel Destek Görevlisi (PWS)

2 sömestir

Eylül/Ocak/Mayıs

DİPLOMALAR (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Biyoteknoloji – İleri düzey* (BTF)

5 sömestir

Eylül/Ocak

Estetik Uzmanlığı (EST)

3 sömestir

Eylül/Ocak/Mayıs

Fitness ve Sağlık Geliştirme (FHP)

4 sömestir

Eylül

Sağlık Bilgileri Yönetimi (HIM)

4 sömestir

Eylül

Masaj Terapisi (Hızlandırılmış)* (MAC)

5 sömestir

Eylül

Mesleki Terapist Asistanı ve Fizyoterapist Asistanı (POA)

4 sömestir

Eylül

Ecza Teknisyenliği (PHM)

4 sömestir

Eylül

Rekreasyon ve Boş Zaman Hizmetleri (RLS)

4 sömestir

Eylül

LİSANS ÜSTÜ SERTİFİKA (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Terapötik Rekreasyon (THR)

3 sömestir

Eylül

* İleri Diploma
2021/2022
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TOPLUMSAL KALKINMA

Fark yaratmaya hazır mısınız?

Topluluğunuza hizmet etmek ilham
verici ve ödüllendirici bir kariyer olabilir.
İster farklı şartlardaki ailelere, çocuklara ve gençlere çok çeşitli sosyal
hizmetler sunmak, ister özel ihtiyaçları olan öğrenci ve küçük çocukları
desteklemek suretiyle eğitim sisteminde çalışmak şeklinde olsun bir etki
yaratacaksınız.
Bizi ayıran şey sizi farklı kılmayı sağlayacak.
• Kapsamlı deneyime dayalı eğitim, sertifikasyon ve uzmanlık becerileri
• Uluslararası Toplumsal Kalkınma projelerine katılarak küresel bir bakış
açısı edinin
18
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DİPLOMALAR
Çocuk ve Genç Bakımı

Akıl Sağlığı ve Alışkanlık Görevlisi

Sorunlu çocuk, yetişkin ve ailelere yardımcı olan
ödüllendirici bir işte çalışın. Üç adet saha yerleştirmesi
ve yenilikçi ve en iyi uygulamalar konusunda dersler
içerir. Program mezunları Ontario Çocuk ve Gençlik
Danışmanları Derneğine katılmaya hak kazanır.

Madde bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunlarından etkilenen
hastaları, aileleri, grupları ve toplulukları destekleyen
çeşitli ortamlarda çalışmaya yönelik beceriler edinin.
Saha yerleştirmesi içerir. 2 sene içinde Sosyal Hizmetler
Görevlisi dalında seçmeli çifte diploma imkanı.

Gelişim Hizmetleri Görevlisi
Her yaştan zihinsel engelli kişilere yönelik
kişiselleştirilmiş destek sağlayın. Farklı ortamlarda 3
saha yerleştirmesi içerir. Program mezunları mesleki
dernek üyeliklerine hak kazanır.

Okul Öncesi Eğitim
Yaratıcı oyun temelli eğitimle çocuğun büyüme ve
gelişimini destekleyin. Yoğun beceri gelişimi sunan
bu program, etkileşimli bir çocuk programı ve “Kendi
Çocuk Bakımınızı Oluşturun” başlıklı bir ekip projesi
olmak üzere uygulamalı stajlar içerir.

YENİ! TRENT-FLEMING DERECE DALI

Eğitim Desteği
Güncellenen müfredatımız sizi çeşitli kabiliyetlere sahip
çocukları destekleyen bir eğitim ekibinin bir parçası
olarak çalışmaya hazırlar. Yoğun iş yerleştirmeleri ve
çeşitli ileri sınıf teknolojileri konusunda eğitim içerir.

Eğitim Desteği programımız ile Okul Öncesi Eğitim
programımız şimdi Trent University’nin Öğretmen
Eğitimi Stream derece programına geçiş yapmayı
sağlayan bir dal sunuyor.

Fenna: İnsanların hayatlarını en iyi şekilde
yaşamalarına yardımcı olma konusunda tutkulu.

“

Kendi işimin patronu olmayı seviyorum;
bu program birebir bakım konusundaki
tutkuma odaklanmama yardımcı oldu.
Bir şekilde müşterilerimin hayatlarında
olmamayı hayal edemiyorum.
– Fenna Green,
mezun, Gelişim Hizmetleri Görevlisi (DSW)

Cody Field, Fenna Green

Fenna’nın hikayesi: flemingcollege.ca/ready

DİPLOMA (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Çocuk ve Genç Bakımı (CYW)

6 sömestir

Eylül/Ocak

Gelişim Hizmetleri Görevlisi (DSW)

4 sömestir

Eylül

Okul Öncesi Eğitim (EC)

4 sömestir

Eylül/Ocak

Eğitim Desteği (ED)

4 sömestir

Eylül

Akıl Sağlığı ve Alışkanlık Görevlisi

4 sömestir

Eylül/Ocak/Mayıs

Sosyal Hizmet Görevlisi (SW)

4 sömestir

Eylül/Ocak/Mayıs

2021/2022
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HUKUK VE ADALET

Kamu emniyeti ve güvenliği
sağlamaya hazır mısınız?

Başarılı ve sürdürülebilir kariyerler burada başlar
Yenilikçi müfredat sizi akıl sağlığı stratejileri, kişisel psikolojik sağlamlık
yetkinlikleri, liderlik eğitim, etik dersleri ve iletişim becerileri de dahil olmak üzere
teknik ve hayata dair becerilerle donatır.
• Kampüste ve uygulamalı yerleştirme deneyimiyle canlı uygulamalı eğitim ve
gerçek dünya simülasyon senaryoları.
• Ortak birinci sömestir ile kariyer seçeneklerinizi araştırın (daha fazla bilgi için
31. sayfaya bakınız)

20

Fleming College

Trusha: Sağlık çalışanlarını ve
hastaları güvende tutuyoruz.

DİPLOMALAR
Kamu ve Adalet Hizmetleri
Risk altındaki gençler veya ceza adalet
sistemine dahil olmuş veya dahil olma risk
altındaki yetişkinlerle, çocuk esirgeme veya akıl
sağlığı hizmetleri sistemleriyle ön saflarında
çalışmaya hazırlanın. 14 haftalık bir saha
yerleştirmesi içerir.

Sınır Gümrük Hizmetleri
Küresel ticaret ve emniyet birimlerinin ön
saflarında yer alan bir kariyere hazırlanın. Saha
yerleştirme deneyimi içerir.

Hukuk Katipliği
Avukatlara ve avukat asistanlarına işlerinde
yardımcı olma konusunda kapsamlı bir eğitim
alın. Ekstra bir sömestir daha alıp Hukuk
Katipliği ve Avukat Asistanlığı dallarında çifte
diploma ile mezun olun. 100 saatlik saha
yerleştirmesi içerir.

Avukat Asistanlığı
Bu akredite program sizi Kanada Barosunun
teorik ve pratik gereklilikleri konusunda eğitir ve
Baronun lisans sınavına girmeye hazırlar. Avukat
asistanları doğrudan halka hizmet sunabilir veya
bir avukatın talimatı altında çalışabilir.

Temel Polis Eğitimi
Emniyet ve sivil emniyet kariyerlerinde
karşılaşılan çeşitli durumlarla başa çıkma
konusunda eğitim alın. Akıl sağlığı ve iletişim
becerileri konularında yenilikçi bir müfredat ve
bir saha yerleştirmesi içerir.

Koruma, Güvenlik ve Soruşturma
Bir güvenlik görevlisi eğitiminden fazlasını
sunan bu program teknolojide yeni konseptlere
odaklanmayı, topluluk ortaklarıyla proje
çalışmasını ve bir saha yerleştirmesini içerir.

“

Hastane pandemi dolayısıyla ivedi destek artışına
ihtiyaç duyduğunda hastane güvenlik yüklenicisi,
görevleri profesyonel ve güvenli bir şekilde yerine
getirmek için yeterli kalifikasyon ve temele sahip
olduklarını bildiğinden ilk olarak Fleming College’in
Koruma, Güvenlik ve Soruşturma bölümü
öğrencileri ve mezunlarından yardım isteyecektir.

Program ve fakülte beni gerçekten hazırladı.
Kişisel ve mesleki gelişimime yardımcı oldular.
Bu sayede tatmin edici bir kariyere başladım.

– Trusha Sojitra, mezun,
Koruma, Güvenlik ve Soruşturma (PSI)

DİPLOMA (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Kamu ve Adalet Hizmetleri (CJS)

4 sömestir +

Eylül/Ocak

Sınır Gümrük Hizmetleri (CBS)

4 sömestir +

Eylül/Ocak

Hukuk Katipliği (LCK)

4 sömestir +

Eylül/Ocak

Avukat Asistanlığı (PLG)

4 sömestir +

Eylül/Ocak

Temel Polis Eğitimi (PF)

4 sömestir +

Eylül/Ocak

Koruma, Güvenlik ve Soruşturma (LSR)

4 sömestir +

Eylül

+ Ortak birinci sömestir

2021/2022
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İŞLETME

Büyük hayallere hazır mısınız?

Ufak boyutlu sınıflara sahip dinamik bir fakülte
Ufak sınıflar fakülte ve sınıf arkadaşlarıyla yakın bağlar geliştirir. İşletme
uzmanlığınızı keşfetmenize yardımcı olacağız; yaşam boyu sürecek dostluklar
ve geleceğe yönelik bir sektörel irtibat ve meslektaşlar ağı oluşturacaksınız.
• Uzman fakülte personeli tarafından okutulan birinci sınıf programlar.
• İşe alının veya kendi firmanızı kurun. Başarmak için gerekli uygulamaya
dayalı, gerçek hayata dayanan deneyim, girişimci düşünce yapısı ve
güçlü iletişim becerileri kazanacaksınız.
• Kanada’da veya yurtdışında derece programlarına devam edin.

22
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%100
Jo: Ekibe liderlik etmeye hazırım.

“

iş hayatına entegre edilmiş eğitim
deneyimlerinden istifade eden
İşletme programlarımızdaki
öğrencilerin oranı.

Enactus’u Kanada’ya gelmeden önce duymuştum
ve insanların Bölgesel, Ulusal ve Dünya Kupası
etkinliklerindeki ruhu beni bu kuruluşa katılmaya teşvik
etti. Bölgesel etkinlikte sunum yaptım ve şimdi Fleming
College Enactus Başkanı sıfatımla ekibi Vancouver’deki
ulusal etkinliğe hazırlamaya yardımcı oluyorum.
– Jo Ho,
Küresel İşletme Yönetimi öğrencisi
Enactus, öğrencilerin uluslararası toplulukların
ekonomik büyümesine katkıda bulunmak ve
kampüste bir şirket kurmak amacıyla girişimcilik
becerilerini sergiledikleri öğrenciler tarafından
yönetilen bir girişimcilik kulübüdür.
Jo’nun hikayesi: flemingcollege.ca/ready

ORTAK BİRİNCİ SENE
Temel işletme programlarımız, birinci veya ikinci sömestir sonunda sorunsuz bir şekilde başka bir programa
geçmenizi sağlayan ortak bir birinci sene paylaşmaktadır. (Muhasebe programında birinci sömestir ortaklaşa
gerçekleştirilir.) Birinci senede elde ettiğiniz temel becerileri geliştirmeye tam hazır bir şekilde farklı bir işletme
uzmanlığına geçiş yapabilirsiniz.

DİPLOMALAR (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Muhasebe (BAC)

4 sömestir+

Eylül/Ocak

İşletme (GBE)

4 sömestir ++

Eylül/Ocak

İşletme Yönetimi* (BAD)

6 sömestir ++

Eylül/Ocak

İşletme – İnsan Kaynakları (BHC)

4 sömestir ++

Eylül/Ocak

Otelcilik – Otel ve Restoran Operasyonları (HTR)

4 sömestir

Eylül/Ocak

Ofis İdaresi – Yönetim (OAE)

3 sömestir

Eylül

Spor Ürünleri (SG)

4 sömestir

Eylül

Turizm – Küresel Seyahat (TV)

4 sömestir

Eylül/Ocak

LİSANS ÜSTÜ SERTİFİKALAR (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Küresel İşletme Yönetimi (GBS)

4 sömestir ++

Eylül/Ocak

Uluslararası İşletme Yönetimi (IBM)

2 sömestir ++

Eylül/Ocak

Proje Yönetimi (PMG)

2 sömestir

Eylül/Ocak/Mayıs

Tedarik Zinciri Yönetimi – Küresel Lojistik YENİ! (SLC)

2 sömestir

Eylül/Mayıs

* İleri Diploma,
+ Ortak birinci sömestir,
++ Ortak birinci sene

2021/2022
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DİPLOMALAR
Muhasebe

Otelcilik – Otel ve Restoran Operasyonları

Muhasebecilik kariyerine giriş opsiyonuyla mezun olun.
Başlangıç seviyesinde görevlerde çalışmaya başlayın,
üç senelik İşletme Yönetimi – Muhasebe programıyla
CV’nizi geliştiren iş deneyimi kazanın veya Trent
University veya Ontario Tech University’de iki sene
daha okuyarak üniversite derecesi elde edip Uzman
Muhasebeci unvanı kazanın.

Küresel otelcilik sektöründe çok çeşitli rollere yönelik
liderlik ve uygulama becerileri ile mezun olun. Bir iş
yerleştirmesi içerir. Sadece iki sömestir daha okuyarak
Turizm - Küresel Seyahat veya Genel İşletme dallarında
seçmeli ikinci diploma.

Spor Ürünleri İşletmesi

FC

İş yerleştirmeleri, simülasyon senaryoları, örnek olay
incelemeleri ve grup halinde ve tek başına çalışmalarla
iş dünyasının içine girin.

Bu program spor ürünleri trendlerinin en ön safında
yer alır. Büyük spor ürünleri şirketleriyle güçlü bağlar
sayesinde program mezunları perakende yönetimi,
tedarik satışları, müşteri hizmetleri, pazarlama veya
ürün yönetimi bölümlerinde iş bulur.

İşletme Yönetimi

Turizm – Küresel Seyahat

Önemli iş fonksiyonları ve ekip temelli yönetime
odaklanmak size son derece revaçta beceriler
kazandıracaktır. 140 saatlik bir iş yerleştirmesi içerir.

Çok çeşitli turizm alanlarında çalışmak üzere liderlik ve
uygulama becerileri ile mezun olun. Bir iş yerleştirmesi
içerir. Ekstra bir sene okuyarak İşletme veya Otelcilik
dalında seçmeli ikinci diploma.

İşletme

İşletme – İnsan Kaynakları YENİ!
Temel işletme bilgileri ve uzman insan kaynakları
becerileri İK’daki kariyerinizi başlatacaktır. CHRP
sınavına hazırlık için yedi adet HRPA onaylı ders içerir.

LİSANS ÜSTÜ SERTİFİKALAR
Küresel İşletme Yönetimi

Proje Yönetimi

FC

Tedarik zinciri yönetimi, uluslararası finans ve muhasebe
gibi alanlarda iş uzmanlığı, sağlam yönetimsel beceriler,
kültürel düşünce yapısı ve en güncel teknik bilgiler
edinin. Komple bir sömestir boyunca bir sektör
ortağıyla uygulamalı bir proje içerir.

Çoğu sektörde revaçta olan proje yönetimi becerileri
kazanın ve CAPM® ve PMP® mesleki unvan sınavlarına
hazırlanın. Bir sektör ortağıyla uygulamalı bir proje
içerir.

Uluslararası İşletme Yönetimi

Fleming, bu programın bir parçası olarak Ontario’da
Kanada Uluslararası Navlun Sevkiyatı Derneği (CIFFA)
sertifikası sağlayan tek kolejdir. Kapsamlı uygulamaya
dayalı eğitim, uygulamalı projeler ve uluslararası örnek
olay incelemesi yarışmaları işverenlerin en çok aradığı
becerileri geliştirmenizi sağlayacaktır.

Örnek olay incelemeleri, misafir konuşmacılar ve saha
gezileri ile birlikte uluslararası işletme, inovasyon, liderlik
ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında dersler
alarak küresel ölçekte rekabet edecek beceriler elde
edin.

FC
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Tedarik Zinciri Yönetimi – Küresel Lojistik YENİ!

= Fleming College’de sunulan benzersiz program

TİCARET VE TEKNOLOJİ

Kariyerinizi inşa
etmeye hazır mısınız?

60

Uygulamalı öğrenci projesi, 2019 yılının Mart ayında
Fleming College Inovasyon ve Teknoloji fuarında
sergilendi. Kanada’nın en büyük telekomünikasyon şirketi
Bell’in sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler
sektör ortaklarıyla birlikte çalışarak gerçek dünyadaki
zorluklara yönelik araştırmalar yürütüp çözümler
sunmakta ve para ödülleri için rekabet etmektedir.

%95

2012 ve 2018 yılları arasında ticaret programlarımıza
kayıt yaptıran kız öğrenci sayısındaki artış.

Dünya çapında tesislerde uygulamaya dayalı eğitim.
Müfredat kariyerinize avantajlı bir şekilde başlamanızı sağlamak amacıyla en son araç ve
teknikleri içermektedir.
Güçlü sektör ortaklıkları, uygulamalı ve topluluk temelli projeler yoluyla gerçek dünya
deneyimi kazanmanıza yardımcı olur.
Özel fakültemiz ve personelimiz başarılı olmanızı sağlayacak uzmanlık ve bilgiye sahiptir.
İki sömestirlik sertifikalardan ileri diplomalara kadar uzanan çeşitli seçenekler kendiniz
için en uygun dalı seçmenize imkan sağlar.

2021/2022
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Zius: Yeni becerilerini
uygulamaya hazır

“

Fleming College’deki Gastronomi programı
beklediğimden daha fazlasını sunuyor. Fakülte
ve buradaki şefler öğrencilere karşı son derece
yardımsever ve anlayışlı. Dördüncü sömestirimde
Fleming kampüste bir dondurma yarışması
düzenledi ve yarışmada kendi dondurma tariflerimi
yaratmak için öğrendiğim becerileri uygulama şansı
yakaladım! Bu harika bir pratik deneyimdi.
– Zius Sheriyar (İran)
Gastronomi Yönetimi

SERTİFİKALAR (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Marangozluk ve Restorasyon Teknikleri (CNS)

2 sömestir

Eylül/Ocak

Gastronomi Becerileri (CHT)

2 sömestir

Eylül/Ocak

Elektrik Teknikleri (ETQ)

2 sömestir

Eylül/Ocak

Mekanik Teknikleri – Sıhhi Tesisatçılık (PLM)

2 sömestir

Eylül/Ocak

Ticaret Temelleri (TTF)

2 sömestir

Eylül

Kaynakçılık Teknikleri (WTQ)

2 sömestir

Eylül/Ocak

DİPLOMALAR (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Marangozluk ve Restorasyon Teknisyenliği (CPT)

4 sömestir

Eylül

Bilgisayar Mühendisliği Teknisyenliği (CTN)

4 sömestir

Eylül

Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi* (CTY)

6 sömestir

Eylül

Bilgisayar Güvenliği ve Araştırmalar* (CSI)

6 sömestir

Eylül/Ocak

İnşaat Mühendisliği Teknisyenliği (CET)

4 sömestir

Eylül

Gastronomi Yönetimi (CM)

4 sömestir

Eylül/Ocak

Elektrik Mühendisliği Teknisyenliği (EE)

4 sömestir

Eylül/Ocak

Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme (HVT)

45 hafta

Eylül/Ocak/Mayıs

Enstrümantasyon ve Kontrol Mühendisliği Teknisyenliği (INT)

4 sömestir

Eylül

Kaynakçılık ve İmalat Teknisyenliği (WFT)

4 sömestir

Eylül

LİSANS ÜSTÜ SERTİFİKA (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik (AIV) YENİ!

3 sömestir

Eylül

Mekatronik (MTY) YENİ!

3 sömestir

Eylül/Ocak

Kablosuz Bilgi Ağı Oluşturma (WIN)

4 sömestir

Eylül/Ocak/Mayıs

* İleri Diploma
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SERTİFİKALAR
Marangozluk ve Restorasyon Teknisyenliği
İkinci seviye genel marangoz çırağı özelliklerine sahip
olarak restorasyon ve inşaat alanında kariyer yapmak
üzere mezun olun. Girişimcilik becerileri, özel ahşap
doğrama, temel sıhhi tesisat, kablolama ve alçı panel
kurma da dahil ticari ve konutsal restorasyon becerileri
kazanın.

Gastronomi Becerileri
Aşçı veya aşçı yardımcısı olarak giriş seviyesindeki işler
için gastronomi kariyerinizi liderlik ve artistik bir biçimde
farklı yemekler yaratma becerileri ile başlatın.

Elektrik Teknikleri
Çeşitli mesleklere yönelik veya elektronik, elektrik
mekanik ve elektrik çıraklığı dallarında ileri eğitim amaçlı
olarak elektrik, ağ kablosu döşeme ve elektrikli sistem
kurulumu konularında temel beceriler geliştirin.

Mekanik Teknikleri – Sıhhi Tesisatçılık
Borulama sistemlerinin kurulması, bakımı ve onarımı
konusunda temel beceriler edinin. Program mezunları
sıhhi tesisat çıraklığının Birinci Seviye sınıf içi kısmından
muaf tutulur ve Ufak Çaplı İçme Suyu Sistemleri
Operasyonu kursu da dahil sektör onaylı sertifikasyonlar
elde edebilir.

Ticaret Temelleri
Bu program temel seviyede inşaat ve ticaret becerileri
sağlar ve kredi transferi yoluyla birkaç farklı Fleming
College ticaret programına geçiş imkanı sunar.

Kaynakçılık Teknikleri
Kaynakçılık mesleğinin engin istihdam ve uzmanlık
fırsatlarına adım atın veya Kaynakçılık ve İmalat
Teknisyenliği diploma programının ikinci senesine devam
edin. Program mezunları Kanada Kaynakçılık Bürosunun
iki kaynakçılık sertifikasyonuna (SMAW 1GF ve 2GF)
hazırlanabilir.

DİPLOMALAR
Bilgisayar Mühendisliği Teknisyenliği/Teknolojisi
Bilgisayar donanımı ve yazılımı programlama, destek ve
sorun giderme konularında eğitim alın ve birkaç farklı
sektöre ait sertifikasyon sınavlarına hazırlanın. Teknoloji
uzmanları teknoloji becerilerine analiz, tasarım ve proje
yönetimi becerileri ekler. OACETT, programlarımızın
Onaylı Mühendislik Teknisyenliği/Teknoloji Uzmanlığı
kategorilerindeki tüm sertifikasyon gerekliliklerini yerine
getirdiğini kabul etmektedir.

Bilgisayar Güvenliği ve Araştırmalar FC
Bu program Ontario’da tekdir. Bilgi teknolojilerinin
korunması ve güvenliği konusunda liderlik rolü üstlenmek
için gerekli bilgi ve becerileri kazanın. Uygulamalı bir
proje veya co-op saha yerleştirmesi içerir.

İnşaat Mühendisliği Teknisyenliği
Konut, ufak çaplı ticari ve endüstriyel inşaat projelerinin
tüm aşamalarının yönetiminde yardımcı olmak için eğitim
alın. Bitirme projeniz, teknik bilgilerinizi ve uygulamalı
deneyimlerinizi belgeleyen profesyonel bir portföydür.

FC

Gastronomi Yönetimi
Gastronomi kariyerine giriş sağlayan bu program pratik
gastronomi eğitiminin yanı sıra yönetim ve işletme
becerilerini de içermektedir. Seçmeli Co-op Diploma
Gastronomi Çıraklığı ile hem diploma hem de Kırmızı
Mühürlü Kalifikasyon Sertifikası alarak mezun olabilirsiniz.

Elektrik Mühendisliği Teknisyenliği
Elektrik ve elektronik konusunda teorik ve pratik eğitim
sizi elektrik sektöründe giriş seviyesindeki bir işe veya
çıraklığa hazırlayacaktır. Sekiz adet daha ders alarak
Enstrümantasyon ve Kontrol Mühendisliği Teknisyenliği
dalında diploma alabilirsiniz.

Isıtma, Soğutma ve
İklimlendirme Teknisyenliği
Uygulamaya dayalı bu program yenilenebilir,
sürdürülebilir ve alternatif enerji tasarrufu sağlayan
uygulamalara yoğunlaşmaktadır. Kalifiye öğrenciler Yağ
Yakma Teknisyenliği (OBT-3, OBT-2) ve Gaz Teknisyenliği
(G-3, G-2) kalifikasyonu sertifika sınavlarına müracaat
edebilir.

Enstrümantasyon ve Kontrol Mühendisliği Teknisyenliği
Kompleks ölçüm ve kontrol sistemleri teknisyenliği
kariyerine hazırlanın. Rağbet gören becerileriniz yaklaşık
740 metrekarelik tam donanımlı tesisimizde gelişecektir.
Seçmeli rekabetçi yaz dönemi co-op programı. Sekiz
adet daha ders alarak Elektrik Mühendisliği Teknisyenliği
diploması kazanın.

Kaynakçılık ve İmalat Teknisyenliği
Giriş seviyesindeki işlere yönelik tüm önemli kaynakçılık
süreçleri ve metal kesme tekniklerinde uygulamaya
dayalı deneyim elde edin. Kalifiye öğrenciler Kanada
Kaynakçılık Bürosunun birkaç farklı kaynakçılık
sertifikasına müracaat edebilir.

LİSANS ÜSTÜ
Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik YENİ!
Bu benzersiz program iki çalışma alanını bir araya
getirmektedir. Sınıfının en iyisi eğitim ortamları ve
uygulamaya dayalı eğitim sizi sektörde yeni ortaya çıkan
ve çeşitli uygulamalar için yapay zekayı sanal gerçeklik
teknolojilerine dahil eden trendlere hazırlayacaktır.

Mekatronik YENİ! FC
Ontario’da türünün tek örneği konumundaki bu
benzersiz disiplinler arası mühendislik programı ileri
seviye üretim, endüstriyel otomasyon, elektronik
mühendisliği ve bilgisayar programcılığına
odaklanmaktadır. İleri düzey laboratuvar dersleri ve bir
uygulamalı gerçek dünya projesi içerir.

Kablosuz Bilgi Ağı Oluşturma FC
Kablosuz cihazlar ile ağların kablolu ağlarla
yapılandırılması ve entegrasyonu konusunda çözümler
geliştirip uygulayan revaçta bir uzman haline gelmek
için eğitim alın. Bu uygulamaya dayalı program gerçek
dünyadan bir endüstri sorununu çözen iki sömestirlik
uygulamalı bir proje içerir.

= Fleming College’de sunulan benzersiz program
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HALIBURTON SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Hayallerinizin önünü
açmaya hazır mısınız?

Sanat sizi oraya götürebilir.
Öğreniminizi benzersiz ve uygulamaya dayalı deneyim sağlayan kampüslerde
gerçekleştirin.
Sizi üst düzey çalışmalara, kariyerinize başlamaya veya kendi işinizi kurmaya yönelik bir
sonraki aşamaya götüren sağlam bir portföy oluşturun.
Deneyime dayalı eğitim fırsatları ve uzman fakülte personeli olmanız gereken yaratıcı kişi
ve profesyonel haline gelmenize yardımcı olacak.
Kolej olarak Kanada’da sanat, el sanatları, tasarım, medya ve kültür mirasları çalışmalarına
yön veren uzmanların okuttuğu benzersiz ve esnek programlar sunmakla tanınıyoruz.
Başka hiçbir kolej öğrencilere bu genişlikte yaratıcı programlar sunmuyor.
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Tasarım diplomalarıyla yaratıcı hale gelin
DİPLOMALAR
Bu programlar Haliburton’da sunulmaktadır.

Entegre Tasarım FC
Kanada’da türünün tek örneği olan bu tasarım temeli
programı tasarım ilkeleri, teorisi, tarihi ve süreçlerini bir
araya getirmektedir. Çok çeşitli malzeme uygulamaları
ile tasarım kategorilerini araştıracağınız yoğun olarak
stüdyoda gerçekleştirilen bu eğitim tasarım yeteneğinizi
ve ilgilerinizi keşfetmenizi sağlayacak. Programda
edinilen olağanüstü deneyimlere örnek olarak geçmişte
New York’taki WantedDesign sergisinde öğrencilerin
çalışmalarının sergilenmesi gösterilebilir.

Görsel ve Yaratıcı Sanatlar
Bu sürükleyici programın ilk senesinde sanatın herhangi
bir türünü icra etmek için gerekli genel becerilerle
başlayacak ve ardından stüdyo yoğun disiplinlerden birini
seçeceksiniz (boyama, mücevher yapımı, fotoğraf, dijital
görüntü tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, cam üfleme,
seramik, iplik sanatları veya artistik demircilik).

600+

saat stüdyoda geçirildi

2.750 m2

özel sanat ve tasarım yeri

DİPLOMALAR (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Entegre Tasarım (IND)

3 sömestir

Eylül

Görsel ve Yaratıcı Sanatlar (VCA)

3 sömestir

Eylül

Lisans üstü sertifikalarla tarihe sahip çıkın
LİSANS ÜSTÜ SERTİFİKALAR
Bu programlar Peterborough’da sunulmaktadır.

Kültürel Mirasların Korunması
ve Yönetilmesi FC
Bu, Kanada’da kolej seviyesinde lisans üstü programlar
arasında türünün tek örneğidir. Kapsamlı uygulamaya
dayalı deneyimler ve hızlandırılmış yoğun bir müfredatla
çok çeşitli müze materyallerini koruma ve muhafaza
etme teknikleri öğreneceksiniz. Ücretsiz staj içerir.

Müze Yönetimi ve Küratörlük

%93

Öğrenim deneyimlerinin kalitesinden duyulan
memnuniyet oranı. (En son KPI anketine göre)

FC

Müzeler ve kültürel miras kurumları ile istişare içerisinde
geliştirilmiş bu süre yoğun program laboratuvar
eğitimleri, mekan gezileri, yerinde uygulamalı projeler
ve değerli uygulamaya dayalı eğitim içerir. Son sömestir
ücretsiz staj şeklindedir.

4 ay

son sömestirde staj

LİSANS ÜSTÜ SERTİFİKALAR (PROGRAM KODU)

SÜRE

BAŞLANGIÇ

Kültürel Mirasların Korunması ve Yönetilmesi (CHM)

4 sömestir

Eylül

Müze Yönetimi ve Küratörlük (ACM)

3 sömestir

Eylül

FC

= Fleming College’de sunulan benzersiz program
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İKİNCİ BİR DİL KÖPRÜSÜ OLARAK İNGİLİZCE (ELB) PROGRAMI
Yeni öğrencilerin kampüste ELB yerleştirme testimize
girmelerini öneririz. Başvuru sahipleri aynı zamanda
kabul üzerine yakın zamanda alınmış bir IELTS veya
TOEFL sonucu ibraz ederek doğrudan ELB seviyesine
de yerleştirilebilir.
Maksimum eğitim için öğrenciler, IELTS veya TOEFL
sonuçlarına bakılmaksızın, en düşük bireysel beceri
skoruna tekabül eden veya, ilgili olması halinde,
programın en uygun olduğunu düşündüğü seviyeye
uygun ELB seviyesine yerleştirilecektir.
ELB BAŞLANGIÇ
SEVİYESİ

IELTS

TOEFL (IBT)

1

2,0

0-31

DUOLINGO

2

2,5

0-31

20-25

3

3,0

0-31

30-40

4

3,5

0-31

45-50

5

4,0

32-34

55-60

6

4,5

35-45

65-70

7

5,0

46-59

75-80

8

5,5

60-78

85-90

8. SEVIYEDEN BIR FLEMING PROGRAMINA
Bir Fleming College programına girebilmek için
öğrencilerin programa özel kabul gerekliliklerini
yerine getirmesi ve İkinci bir Dil Köprüsü olarak
İngilizce programından aşağıdaki skoru elde etmesi
gerekmektedir:
• Lise sonrası diplomalar ve sertifikalar için: Sınıf
çalışması ve çıkış testinden minimum %70.
• Lisans üstü programlar için: Sınıf çalışması ve çıkış
testinden minimum %80.
ELB PROGRAMI TARİHLERİ
2021

7 Eylül

–

29 Ekim

1 Kasım

–

24 Aralık

3 Ocak

–

25 Şubat

28 Şubat

–

22 Nisan

2 Mayıs

–

24 Haziran

27 Haziran

–

19 Ağustos

2022

8

İngilizce beceri
geliştirme seviyesi

30
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30

dakika haftalık
özel ders

24

saat haftalık eğitmen
yönetiminde sınıflar

40+

2018/2019 döneminde
kampüs dışı saha
gezisi

ORTAK BIRINCI SÖMESTIR

DALLAR

Akademik seçeneklerinizi araştırma konusunda
esneklik ve fırsat mı arıyorsunuz? Adalet ve
Toplumsal Kalkınma Fakültesi ile Çevre ve Doğal
Kaynak Bilimleri Fakültesinde okutulan ana
diploma programlarında birinci sömestir, İşletme
Fakültemizdeki birçok diploma programında
ise birinci sene ortaklaşa gerçekleştirilir. Bu
temel nitelikteki derslerle, bir yandan bir bilgi
temeli ve aktarılabilir temel beceriler kazanırken
diğer yandan farklı program alanlarındaki
mevcut kariyer seçeneklerini keşfetme fırsatı
elde edersiniz. Farklı bir programın hedef
ve ilgi alanlarınıza daha uygun olduğunu
keşfedebilirsiniz. Kayıt kapasitesi ve akademik
gerekliliklere bağlı olarak tercih ettiğiniz
programa geçiş yapabileceksiniz.

Diğer kurumlarla olan birçok transfer anlaşmamız
öğreniminize Fleming’te başlamanızı ve daha
sonra başka bir kurumda üniversite derecesine
veya başka bir sertifikaya devam etmenizi sağlar.
Fleming, hem yerli hem de uluslararası lise sonrası
eğitim kurumları ile artikülasyon ve kredi transferi
fırsatlarına sahiptir.

6

Hukuk ve Adalet programları

10

Çevre ve Doğal Kaynak
Bilimleri programları

3

5

ülke

51

ortak kurum

600+

dış dal

35+

sadece dört senede bir diploma ve derece
tamamlama fırsatı.

İşletme programları

5

akademik Fakültemiz aşağıdaki opsiyonlarla
çifte diploma sunmaktadır:
	Sosyal Hizmetler Görevlisi
+ Akıl Sağlığı ve Alışkanlık Görevlisi
	Otelcilik – Otel ve Restoran Operasyonları
+ Turizm – Küresel Seyahat
	Orman Teknisyenliği
+ Ekosistem Yönetim Teknisyenliği
	Elektrik Mühendisliği Teknisyenliği
+ Enstrümantasyon ve Kontrol Mühendisliği
Teknisyenliği
	Fitness ve Sağlık Geliştirme
+ Rekreasyon ve Boş Zaman Hizmetleri

2x

Diplomanızın Gücünü İkiye Katlayın
İki yıllık diploma programlarımızın çoğu sadece
bir veya iki sömestir daha alınarak aynı Fakültede
ikinci bir diploma kazanma fırsatı sunmaktadır.
Beceri setinize bir uzmanlık daha ekleyerek
kariyer şansınızı arttırın.

flemingcollege.ca/education-pathways

2020/2021
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Fleming öğrencisi
olmaya hazır mısınız?
1. Buradan Başlayın
	Doğru kararı vermek için seçeneklerinizi
inceleyin ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri
araştırın.
	Çevrimiçi başvuru sürecinizi başlatın.
Önemli bilgileri ve başvuru portalına
bağlantıyı burada bulabilirsiniz:
	
flemingcollege.ca/international-education/
how-to-apply.

2. Bir sonraki adım
	OCAS Uluslararası Başvuru Portalı
üzerinden teklif alın.
	Kabulünüzü Portalda doğrulayın.

3. Neredeyse bitti!
	Teklifinizde belirtilen depozito tutarı ile
ücretleri ödeyin.
	Öğrenim İzni ve Vizesi için başvuruda bulunun.
	Barınma, havaalanından alınma seçenekleri ve
oryantasyon kaydına ilişkin düzenlemeler de
dahil olmak üzere seyahatinizi planlayın.
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MİNİMUM KABUL GEREKLİLİKLERİ
DIL GEREKLILIKLERI

Diploma ve
Sertifikalar

Lisans Üstü
Sertifikalar

AKADEMIK GEREKLILIKLER

IELTS 6,0
(5,5’den daha düşük band skoru kabul edilmez.
Hindistanlı başvuru sahipleri için: 6,0’dan daha
düşük band skoru kabul edilmez.
IELTS 6,5 (6,0’dan daha düşük band skoru kabul
edilmez)

TOEFL 79

Lise diploması

TOEFL 90

Programla ilgili bir alanda kolej
diploması veya üniversite derecesi

PROGRAMA ÖZEL AKADEMİK GEREKLİLİKLER
Aşağıdaki programlara başvuru yapan kişilerin sıralanan konularda 12. sınıf (veya muadili) derslerini tamamlamaları
gerekmektedir.
AKADEMİK PROGRAM (KOD)

GEREKLİ

Biyoteknoloji – İleri düzey (BTF)
Marangozluk ve Restorasyon Teknisyenliği (CPT)
Bilgisayar Mühendisliği Teknisyenliği (CTN)
Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi (CTY)
Bilgisayar Güvenliği ve Araştırmalar (CSI)
Koruyucu Biyoloji (CNB) YENİ!
Kültürel Mirasların Korunması ve Yönetilmesi (CHM)
Yeryüzü Kaynakları Teknisyenliği Co-op Programı (ERT)
Ekolojik Restorasyon (ERJ)
Ekosistem Yönetim Teknisyenliği (EMT)
Ekosistem Yönetim Teknolojisi (EMX)
Elektrik Mühendisliği Teknisyenliği (EE)
Çevre Teknisyenliği/Seçmeli Co-op (ETN)
Çevre Teknolojisi (ETY)
Balık ve Vahşi Yaşam Teknisyenliği/Seçmeli Co-op (BO)
Balık ve Vahşi Yaşam Teknolojisi (FW)
Orman Teknisyenliği/Seçmeli Co-op (FT)
Sağlık Bilgileri Yönetimi (HIM)
Enstrümantasyon ve Kontrol Mühendisliği Teknisyenliği (INT)
Masaj Terapisi (Hızlandırılmış) (MAC)
Mekatronik (MTY)
Mesleki Terapist Asistanlığı ve Fizyoterapist Asistanlığı (POA)
Ecza Teknisyenliği (PHM)
Kaynak Sondaj Teknisyenliği/Seçmeli Co-op (RDB)
Kaynakçılık ve İmalat Teknisyenliği (WFT)

Matematik, 2 farklı fen dersi
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik (Biyoloji, Kimya önerilir)
Kimya
Matematik
Matematik, Fen
Matematik
Matematik
Matematik (Fizik önerilir)
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik, 2 farklı fen dersi
Matematik (Kimya, Fizik önerilir)
2 Fen Dersi
Diferansiyel ve İntegral Hesap
2 Fen Dersi
Matematik, Kimya, Biyoloji
Matematik
Matematik

PROGRAMA ÖZEL
DİL GEREKLİLİKLERİ

AKADEMIK DÖNEM
BAŞLANGIÇ TARIHLERI

AKADEMİK PROGRAM

IELTS

Ecza Teknisyenliği
(PHM)

6,5 (6,0’dan
90
daha düşük
band skoru
kabul edilmez)

TOEFL

DÖNEM

BAŞLANGIÇ TARİHİ

Güz Dönemi
Kış Dönemi
Bahar Dönemi

7 Eylül 2021
3 Ocak 2022
2 Mayıs 2022

İngilizce Dil Köprüsü (ELB) programının Başlangıç
Tarihleri için lütfen 30. sayfaya bakınız.

LIYAKAT TEMELLI BURS PROGRAMI YENİ!
Burslar çalışmalarının 1. Sömestirini henüz yeni tamamlayıp 2. Sömestire başlamış olan uluslararası öğrencilere
verilecektir. Bursa uygunluk 1. Sömestirde elde edilen Ağırlıklı Not Ortalamasına (GPA) bağlıdır. Uygun bulunan
GPA aralıkları ve burs tutarları aşağıdaki gibidir:
HARF OLARAK
NOT

YÜZDELIK OLARAK
NOT ARALIĞI

AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI
(GPA) ARALIĞI

A+
A

90-100
85-89

4,0
3,8-3,999

BURS TUTARLARI
BIR YILLIK PROGRAMLARDAKI
ÖĞRENCILER

İKI VEYA ÜÇ YILLIK PROGRAMLARDAKI
ÖĞRENCILER

$1.000
$500

$2.000
$1.000

Burslar, söz konusu sömestire ilişkin rezervde tutulan tüm fonlar tükenene veya burs almaya hak kazanan tüm
öğrencilere burs verilene kadar 1. Sömestirde elde edilen GPA derece sırasına göre verilecektir.
2021/2022

33

Calgary

ONTARIO
Regina

Vancouver

Winnipeg

Thunder
Bay

Thunder Bay

Quebec City

Sudbury

Halifax

Montreal
Ottawa
Toronto

Sault Ste. Marie
North Bay

Sudbury

ONTARIO
Ottawa
Haliburton
Lindsay

Toronto

ARAÇLA ULAŞIM SÜRELERİ
Peterborough, Sutherland Kampüsü
Toronto’dan 1,5 saat
Ottawa’dan 3,3 saat
Lindsay, Frost Kampüsü
Toronto’dan 1,75 saat
Ottawa’dan 3,75 saat
Haliburton Kampüsü
Toronto’dan 2,5 saat
Ottawa’dan 3,5 saat

Peterborough

London
Sarnia

Windsor

Yer: C
 entral Ontario,
Toronto’nun 130 km kuzey doğusu

İletişim

International@flemingcollege.ca

Kampüsler: Peterborough
Lindsay
Haliburton
Cobourg

Bağlan

flemingcollege

Takip Et

flemingcollege

İzle

flemingcollege

Tam Zamanlı Programlar: 100+
Tam Zamanlı Öğrenciler: 6.500+
• Sertifikalar
• Diplomalar

Görüntüle

@flemingcollege

• İleri Diplomalar
• Lisans Sertifikaları
• Ortak Diplomalar/Dereceler

flemingcollege.ca

