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Hoş Geldiniz!
Kampüslerimiz, büyük kent merkezlerinin sağlayamayacağı
açık hava etkinliklerine yönelik fırsatların yanı sıra tüm yaşam
olanaklarına erişim sunan daha küçük ve kozmopolit kent
merkezlerinde yer alır.
Trent-Severn Su Kanalı üzerinde yer alan bölge, 350’den fazla
göle ev sahipliği yapar ve TransCanada Trail güzergâhı kampüs
arazisi boyunca 120 km yol kat eder.
İster harika yiyecekler ister topluluk şenlikleri ya da sadece
doğaya çıkmak olsun, burada hepsinin tadına varabilirsiniz!

Peterborough (Ontario) şehir merkezi
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1967 yılında kurulan Fleming
College bir yenileşim, kapsayıcılık ve
topluluk oluşturma mirası yaratmaya
çalışmıştır.
Bu yıl büyüme, birlik ve yaratıcılık
mesajımızı yansıtan yeni bir Fleming
markası geliştirdik. Yeni kimliğimiz
eğitim ve yenileşim yoluyla refah
yaratma ve toplulukları dönüştürme
vizyonumuzun ruhunu yansıtıyor.

Doğru Tercih
Fleming College'da eğitim, bireysel ilgi göreceğiniz
küçük sınıflar demektir. Bu, fakültenizin size yardım
ve rehberlik etmek için zaman ayırabileceği anlamına
gelir. Öğrendiklerinizi uygulamaya dökmek için
ekipman veya işe dayalı senaryolarda daha fazla
zamanınız olacak, böylece işverenlerce aranılan
becerilerle mezun olabileceksiniz. Diğer öğrenci
arkadaşlarınızı ve Uluslararası Öğrenci Hizmetleri
ekibinizi tanıyacak ve ömür boyu sürecek dostluklar
kuracaksınız.

Doğru Bağlantılar
Fleming College'daki hemen her programda pratik
iş deneyimi yer alır ve fakültemizin hem yerel
işverenlerle hem de programa dayalı daha geniş
işveren topluluğuyla güçlü bir bağlantısı vardır.
Bu toplulukla kurmuş olduğumuz sıkı bağlantı,
işverenlerin istediği beceriler ile öğrencilerin başarılı
olmak için öğrendikleri becerileri eşlememize olanak
sağlar.

SUTHERLAND KAMPÜSÜ,
PETERBOROUGH
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.
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Doğru Konum
PETERBOROUGH VE LİNDSAY
Bu şehirler doğal güzellikleri ile ünlüdür. Zengin
yemek seçenekleri, gelişen bir müzik ortamı, şenlikler,
bisiklet parkurları, canlı eğlence ve dört mevsim açık
hava etkinlikleri dâhil olmak üzere şehir yaşamının
tüm avantajlarıyla ferah ve samimi bir ortamın en iyi
birleşimidir.
Burada ulaşım kolay. Peterborough ve Lindsay, kapsamlı
toplu taşıma sistemlerine sahip olup yüksekokula
ulaşım büyük bir metropole kıyasla çoğu kez daha kısa
sürer. Burada, yerli halkın yazları kanalda kanoyla kürek
çekerek şehir merkezinden geçtiği ve kışın ise kayak
yaptığı gerçek Kanada kültürünü de bulacaksınız. Yerli
halkla kolayca tanışabilir ve İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.
HALİBURTON
Haliburton kasabasını çevreleyen çarpıcı manzara, çok
uzaklardaki sanatçıları kendine çekmiştir. Buradaki
kampüs, doğal ışıktan ve doğal ögelerden istifade eden
stüdyo alanlarıyla birlikte yaratıcılığa ilham verecek
şekilde inşa edilmiştir. Burası, öğrencilerin kendilerini
sanat ve tasarıma adamaları için mükemmel bir
ortamdır.

FROST KAMPÜSÜ, LINDSAY

HALİBURTON KAMPÜSÜ

Lindsay’deki Scugog Nehri sınırında
yaklaşık 605 metrekare alana kurulu
Frost Kampüsü, Çevresel ve Doğal
Kaynak Bilimleri Fakültemize ev sahipliği
yapmaktadır. Kampüste yaklaşık 1.600
tam zamanlı öğrenci bulunmaktadır.

Yerli sanatçılar topluluğuna sahip güzel
Haliburton Highlands ile iç içe olan
Haliburton Kampüsü, Haliburton Sanat
ve Tasarım Fakültesi içinde tam zamanlı
ve yarı zamanlı programlar sunar.

Fleming’e Başvuru
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Doğru Tercihte Bulunun
Doğru kararı vermek için seçeneklerinizi inceleyip ihtiyaç duyduğunuz bilgileri
araştırın.
•
•
• Yerel kayıt görevlilerimizden biriyle bire bir görüşme ayarlayın

2

Başvuru İşlemi
Başvuru sürecinin her adımına ilişkin kılavuzumuzu flemingcollege.ca/
international-education/how-to-apply adresinden inceleyin. Aşağıdaki
konularda önemli bilgiler edineceksiniz:
•
•
•
•
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Ardından
OCAS International portalı üzerinden bir teklif alacaksınız.
Portal üzerinde kabulünüzü onaylayın.
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Neredeyse bitti!
Teklifinizde belirtilen öğrenim katkı payını ve ücretleri gözden geçirin ve
ödemelerinizin son ödeme tarihlerine kadar Fleming College’a ulaşmasını
sağlayın. Tüm ücretler tarafımıza ulaştıktan sonra Fleming'in öğrenci portalı
olan myCampus'a erişebileceksiniz.
Mümkün olan en kısa sürede Öğrenim İzni ve Vize başvurunuzu gerçekleştirin.
Başvuru İşlemi web sayfamız üzerinde işlem sürelerine dair resmî bilgiler için bir
bağlantı adresi mevcuttur.
Artık seyahat planı yapma zamanı! Gelmeden önce burada kalacak yer aramayı
ve uçuş rezervasyonu yapar yapmaz havaalanından alma hizmeti ayarlamayı
unutmayın. Ayrıca, Program Oryantasyonu ile birlikte Uluslararası Oryantasyon
kaydınızı da yaptırmayı unutmayın.
Zaman çizelgeniz, derslerin başlamasından birkaç hafta önce hazır olacaktır.
Ders programınızı görmek ve kurslarınıza hazırlanmak için myCampus Öğrenci
Merkezini ziyaret ediniz.

2022/2023
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Eğitim Masraflarınızı Karşılama
Finansal Plan Oluşturma

Okurken Çalışmak

Uluslararası eğitiminiz, vereceğiniz en önemli
finansal kararlardan biridir. Hedeflerinize ulaşmanızı
sağlayan bir finansal plan yapmak için zaman ayırın.
Size yardımcı olması bakımından çevrimiçi aracımızı
kullanabilirsiniz:
flemingcollege.ca/financial-aid/budget-calculator
Bir akademik yıl (8 ay) için mevcut tahminî maliyetler:
Aile yanında konaklama: 7.400 $
Kampüs dışında müşterek barınma: 4.000 $ - 9.000 $
Kampüste ikamet: 7.225 $ – 7.725 $
Beslenme: 2.000 $ - 4.000 $
Kişisel eşyalar: 1.200 $ - 2.000 $

Kampüs içi ve kampüs dışı işler para kazanmanın, öz
geçmişinizi oluşturmanın ve Kanada iş kültürüne aşina
olmanın harika bir yoludur. Kampüs içinde ve dışında
çalışmayla ilgili Kanada Devletinin yasal düzenlemelerine
buradan ulaşabilirsiniz:
www.canada.ca/en/
immigration-refugees-citizenship/
services/study-canada/work/
work-off-campus.html#who-can
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Liyakat esaslı yeni Burs
Programı
Burslar, ikinci yarıyıla giren ve birinci eğitim yarıyılını yeni
tamamlayan uluslararası öğrencilere verilecektir. Bursa
uygunluk, birinci yarıyılın genel not ortalamalarına (GNO)
dayalı olacaktır. Burs tutarları, programın uzunluğuna
ve öğrencinin birinci yarıyıldaki GNO notuna bağlı olarak
500 $ ile 2.000 $ arasında değişmektedir.

İkamet ve Barınma
Önceden Planlayın
Barınma için araştırmanıza mümkün olduğunca erken başlayın. Faydalı ipuçlarına buradan erişebilirsiniz:
flemingcollege.ca/PDF/Peterborough-Housing-booklet.pdf.
Havaalanından kampüs topluluğumuza ücretsiz sefer rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. Varış ile yerleşme
arasında birkaç güne daha mı ihtiyacınız var? Yerel bir otel, motel veya konutta üç güne kadar ücretsiz konaklama
ayarlayabiliriz. Bazı kısıtlamalar geçerlidir. Bu hizmetlerin ayrıntılarına ve yararlı olabileceği varış bilgilerine
flemingcollege.ca/international-education/arrival-services adresinden ulaşabilirsiniz.

Aile yanında 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
dâhil olabilir.

Kampüs Dışında Barınma
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.

Kampüste İkamet
(Peterborough ve Lindsay)
Konut binalarımızdaki her eşyalı dairede ortak bir
mutfak, oturma odası ve banyo ile birlikte altı adet tek
kişilik yatak odası bulunur. Çamaşırhanesi, 24 saat
görevli personeli ve tam internet erişimi bulunan tüm
binalarda sigara içilmesi yasaktır. Sanal tur, ücretler
ve başvuru için flemingcollege.ca/student-experience/
residence adresini ziyaret ediniz.

2022/2023
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Uluslararası Öğrenci Hizmetleri
Başvurunuzdan itibaren eğitiminiz boyunca
mezuniyetinize ve ötesine kadar, hedeflerinize
ulaşmanıza yardımcı olmaya kararlıyız. Bizimle irtibata
geçmek, aramıza katılmak ve eğlenmek için birçok
fırsatınız olacak.
Sunduğumuz destek hizmetlerinden bazıları şunlardır:
• Akademik, sosyal, kültürel ve kişisel destek ve
tavsiye için bire bir danışmanlık
• Yüksekokul ve topluluk içindeki kaynaklar
• Akademik hususlar, istihdam, göçmenlik ve daha
fazlası ile ilgili düzenli bilgilendirme görüşmeleri
• Kampüs içi ve kampüs dışı kültürel etkinlikler
• Yerel ve bölgesel geziler

Düzenlemeye Tabi Uluslararası
Öğrenci Göçmenlik Danışmanı (RISIA)
Kampüsümüzde bulunan iki RISIA görevlisi düzenli
olarak bilgilendirme toplantıları düzenler ve
öğrenim izinleri, Kanada göçmenlik programları
ve geçici oturum vizeleri hakkında tavsiyelerde
bulunabilir.

YENİ! Fleming, 2021 yılında “Fleming
Mobile” uygulamasını hayata geçirdi.
Fleming’te harika bir başlangıç için
bağlanın, aramıza katılın ve ihtiyaç
duyduğunuz kaynaklara erişin.
Uygulamayı App Store veya Google Play
üzerinden indirin.
“Randevusuz görüşmelerim hakkında
kişileri hızlı bir şekilde bilgilendirebiliyor
ve herhangi bir öğrencinin benim
desteğime ihtiyacı olup olmadığını
kontrol edebiliyorum. Deneyimlerimi,
ilginç bulduğum ve başkalarının da
ilgisini çekebileceğini düşündüğüm
etkinlikleri paylaşıyorum!”
Sophia Dang, Akran Danışmanı
ve Sosyal Hizmet Görevlisi
Program Öğrencisi
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Öğretim ve Akademik Beceriler
Bu hizmetler tüm öğrenciler için ücretsizdir:
• Matematik, yazma ve yüksek rağbet gören
dersler için randevusuz görüşmeler
• Akran öğretimi
• Öğrenme Stratejileri Danışmanından bire bir
destek

Kariyer Hizmetleri
• İşverenlere ve iş ilanlarına erişim
• Kısmi zamanlı işler, yaz dönemi işleri ve
mezuniyet sonrası tam zamanlı işler için kampüs
içi iş fuarları
• Öz geçmiş hazırlama, mülakat becerileri, iş arama
becerileri ve kariyer planlaması konularında
destek

Sağlık Hizmetleri
Fleming'in kampüs içi sağlık hizmetleri ücretsizdir ve
gizliliğe önem verir:
• Hafta içi mesaide olan kayıtlı hemşire
• Randevu sistemiyle çalışan hekim

Aramıza Katılın
Liderlik faaliyetleri, öğrenci kulüpleri, danışmanlık ve özel ders programları aracılığıyla öğrencilerin katılması ve
diğer öğrencilere yardım etmesi için birçok fırsat mevcuttur.
Ayrıca, kampüs içi ve topluluk etkinliklerine akademik kapsamın dışında katılım imkânı sunan bir Ortak Müfredat
Kaydı (CCR) sunuyoruz. Etkinliğinizi belgelendirip portföyünüze/öz geçmişinize ekleyin.

Atletizm
Etkin ol! Atletizm ve rekreasyon programlarımız,
eğlenceli okul içi etkinliklerin yanı sıra okul dışı
ligleri ve rekabetçi üniversite sporlarını içerir.
Sutherland ve Frost Kampüslerindeki tam zamanlı
öğrenciler, kampüs içi fitness ve spor tesislerine
ücretsiz erişim hakkına sahiptir. Haliburton
Kampüsümüz, doğrudan kampüste başlayan
çok sayıda parkurda ücretsiz bir bisiklet ve kar
ayakkabısıyla yürüyüş programı sunmaktadır.
Daha fazla bilgi için:
flemingcollege.ca/student-experience/athleticsand-recreation

2022/2023
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Eğitim Alanları
• İşletme ve
Bilgi Teknolojisi

• Çevresel ve Doğal
Kaynak Bilimleri

• Ticaret ve Teknoloji

• Haliburton Sanat ve
Tasarım Fakültesi

• Toplumsal Kalkınma
• Sağlık ve Sıhhat
• Hukuk ve Adalet

• İkinci bir Dil Köprüsü
olarak İngilizce

2022/2023
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Program Bilgileri
Dil Gereklilikleri
DİPLOMA VE SERTİFİKALAR

Program Çizelgelerine dair
Önemli Bilgiler

Ecza Teknisyenliği (PHM)
TOEFL 91
	
IELTS 6,5 (6,0 bandından daha düşük puanlar kabul
edilmez)
Diğerleri:
TOEFL 80 (20’nin altındaki puanlar kabul edilmez)
IELTS 6,0 (5,5 bandından daha düşük puanlar kabul
	
edilmez)
SDS akışı üzerinden başvuranlar: 6,0 bandından
	
daha düşük puanlar kabul edilmez

MİNİMUM KABUL ŞARTLARI

LİSANS SERTİFİKALARI

MÜŞTEREK BİRİNCİ YARIYIL

	

TOEFL 88 (22’nin altındaki puanlar kabul edilmez)
IELTS 6,5 (6,0 bandından daha düşük puanlar kabul
edilmez)

Akademik Dönem Başlangıç Tarihleri
2022 yılı Sonbahar Dönemi: 6 Eylül 2022
2023 yılı Kış Dönemi: 9 Ocak 2023
2023 yılı İlkbahar Dönemi: 8 Mayıs 2023
Bu Tanıtım Kitapçığındaki bilgilerin doğruluğunu sağlamak için
her türlü çaba gösterilmektedir. En güncel program bilgileri
için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz ya da bizimle iletişime
geçiniz. Bazı program değişiklikleri, baskı sırasında kesinlik
kazanmamıştı. Kurumumuz herhangi bir kursu, programı,
ücreti, zaman çizelgesini veya kampüs konumunu herhangi
bir zamanda değiştirme ya da iptal etme hakkını saklı tutar.
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Tüm diploma ve sertifikalarda, lise diplomasıyla birlikte
çizelgede listelenen alan(lar)daki tüm dersler aranır.
Tüm lisansüstü sertifikalarda, çizelgede listelendiği gibi
programla ilgili bir alanda yüksekokul diploması veya
üniversite derecesi aranır.
KAMPÜS KONUMLARI
P – Peterborough
L – Lindsay
H – Haliburton
Adalet ve Toplumsal Kalkınma Fakültesi ile Çevresel
ve Doğal Kaynak Bilimleri Fakültesinde okutulan
ana diploma programlarında birinci yarıyıl, İşletme
ve Bilgi Teknolojileri Fakültemizdeki birçok diploma
programında ise birinci yıl müşterek olarak
gerçekleştirilir. Müşterek birinci yarıyıl sayesinde temel
bilgi ve becerileri edinirken, keşfetme ve çok disiplinli
bir bakış açısı kazanma özgürlüğüne sahip olursunuz.
Farklı bir programın hedef ve ilgi alanlarınıza daha
uygun olduğunu keşfedebilirsiniz. Bu durumda, kayıt
kapasitesi ve akademik gerekliliklere bağlı olarak tercih
ettiğiniz programa ikinci yarıyılda geçiş yapabilirsiniz.
Program çizelgelerinde şu simgeleri arayın:
CFS Müşterek birinci yarıyıl
CFY Müşterek birinci yıl

İşe dayalı
Deneyim
Hemen her program, sınıfta öğrendiklerinizi sınıf dışında
uygulamalı çalışma ile birleştirebileceğiniz, gerçek hayatta
gerçek bir iş deneyimi içerir. Bunlar arasında saha
yerleştirmeleri, uygulamalı projeler, co-op programları ve
stajlar yer alır. Çoğu durumda gerçek müşteriler ve/veya
işverenlerle etkileşime girer ve değerli geri bildirimlerle
becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Kariyerinize başlamak için
tam donanımlı bir şekilde mezun olacaksınız.

“Ontario Kanser Araştırmaları Enstitüsü
(OICR), öğrencilerin yarıyıl boyunca
yerleşmek istedikleri en iyi yerlerden
biridir ve program sayesinde burada
laboratuvar ortamında çalışmak için gayet
iyi hazırlandık. Burada çalışmayı seviyorum
ve tam zamanlı olarak işe alındığımı
öğrendiğim gün, dürüst olmak gerekirse,
en iyi gündü.”
Sarah Donaldson, Mezun,
İleri Biyoteknoloji
Araştırma Teknisyeni, Genomik, OICR

“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. Öz geçmişimdeki bu deneyim,
yapmış olduğum tüm iş görüşmelerinde
mülakatı gerçekleştiren kişilerin dikkatini
çekmiştir.”
Michael Tamosauskas, Mezun,
Yeryüzü Kaynakları Teknisyenliği Co-op Programı
2022/2023
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İŞLETME VE
BILGI TEKNOLOJISI

Ekibe önderlik et
Uygulamalı, gerçek yaşam deneyimine, girişimci düşünce yapısına ve
güçlü iletişim becerilerine odaklandığımız için iş hayatına hazır bir şekilde
mezun olacaksınız. Mesleki ve küresel çaplı birçok kuruluşla tesis ettiğimiz
bağlantıları kullanarak ağınızı genişletin.
Bir kuruluşun çatısı altında işe başlayın, kendi işletmenizi kurun veya
yapmış olduğumuz birçok transfer anlaşması sayesinde eğitiminizi bir
adım ileriye taşıyın: Sizi gelecekte başarıya ulaştıran yol burada başlıyor.
flemingcollege.ca/school/business-and-information-technology
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PROGRAM

PROGRAM
KODU

KAMPÜS

PROGRAM
SÜRESİ

MİN. KABUL ŞARTLARI ÖZETİ

BAŞLANGIÇ
TARİHİ

P

4 yarıyıl

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

ONTARIO YÜKSEKOKUL DİPLOMALARI
Muhasebe

BAC

CFS

İşletme

GBE

P

4 yarıyıl
CFY

İşletme – İnsan Kaynakları

BHC

P

4 yarıyıl
CFS

Bilgisayar Mühendisliği
Teknisyenliği

CTN

P

4 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl

Otelcilik – Otel ve Restoran
İşletmeciliği

HTR/HRW

P

4 yarıyıl

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

Turizm – Küresel Seyahat

TV/TVW

P

4 yarıyıl

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

6 yarıyıl

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

ONTARIO YÜKSEKOKULU İLERİ DÜZEY DİPLOMA PROGRAMLARI
İşletme Yönetimi

BAD

Bilgisayar Mühendisliği
Teknolojisi

CTY

P

6 yarıyıl

CTN'nin tamamlanmasından sonra dâhilî başvuru

Eyl

Bilgisayar Güvenliği ve
Araştırmaları

CSI

P

6 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

P

CFY

ONTARIO YÜKSEKOKULU LİSANS SERTİFİKALARI
Küresel İşletme Yönetimi

GBS

P

4 yarıyıl

Programla ilgili bir alanda yüksekokul diploması veya
üniversite derecesi ya da eşdeğeri

Eyl/Oca

Uluslararası İşletme Yönetimi

IBM

P

2 yarıyıl

Programla ilgili bir alanda yüksekokul diploması veya
üniversite derecesi ya da eşdeğeri

Eyl/Oca

Proje Yönetimi

PMG

P

2 yarıyıl

Programla ilgili bir alanda yüksekokul diploması veya
üniversite derecesi ya da eşdeğeri

Eyl/Oca/May

Tedarik Zinciri Yönetimi
– Küresel Lojistik

SCL

P

2 yarıyıl

İşletme, ticaret veya ilgili bir alanda yüksekokul
diploması ya da üniversite derecesi

Eyl/May

Kablosuz Bilgi Ağı Oluşturma

WIN

P

4 yarıyıl

Programla ilgili bir alanda yüksekokul diploması veya
üniversite derecesi ya da eşdeğeri

Eyl/Oca/May

CFS
CFY

Müşterek birinci yarıyıl programı – ayrıntılar için bk. sayfa 10.
Müşterek birinci yıl programı – ayrıntılar için bk. sayfa 10.

Gerçek Hayatın Zorlukları,
Gerçek Çözümler
İşletme ve Bilgi Teknolojisi öğrencileri, çok çeşitli
uygulamalı, proje yönetimi ve liderlik becerileri
gerektiren bir endüstri ortağı için yoğun bir projeye
katılırlar. Ekipler küçük şirketler, uluslararası işletmeler,
kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve sosyal hizmet
kuruluşları dâhil olmak üzere muhtelif sektörlerdeki
çeşitli kuruluşlar için yenilikçi çözümler sunar.
Uygulamalı Projeler öğrenim deneyimi, Bell ile
ortaklaşa düzenlenen yıllık Yenileşim ve Teknoloji
Fuarıyla son bulur.

“Projem sayesinde mesleğe
atılmam ve tam zamanlı
olarak istihdam edilmem
kolaylaştı.”
Parth Dubal, Mezun,
Kablosuz Bilgi Ağı Oluşturma

2022/2023
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DİPLOMALAR

İLERİ DÜZEY DİPLOMALAR

Muhasebe

İşletme Yönetimi

Muhasebecilik kariyerine giriş seçeneğiyle mezun olun.
Giriş seviyesindeki görevlerde çalışmaya başlayın veya bir
üniversite derecesi elde edin ve Trent Üniversitesi ya da
Ontario Tech Üniversitesinde sadece iki yıl daha okuyarak
Yeminli Mali Müşavirlik unvanınızı alın.

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

Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi

Simülasyon senaryoları, olgu çalışmaları, kapsamlı bir
uygulamalı proje ile birlikte gruplu ve bağımsız çalışmalar
yoluyla temel işletme fonksiyonlarına tamamen hâkim olun.

Teknoloji becerilerinize analiz, tasarım ve proje yönetimi
becerilerinizi ekleyin. OACETT, programlarımızın
Onaylı Mühendislik Teknisyenliği/Teknoloji Uzmanlığı
kategorilerindeki tüm sertifikasyon gerekliliklerini yerine
getirdiğini kabul etmektedir.

İşletme – İnsan Kaynakları

Bilgisayar Güvenliği ve Araştırmaları

Temel işletme bilgileri, uzmanlaşmış insan kaynakları
becerileri ve saha yerleştirmeleri sayesinde İK alanında
mesleğinize atılın. CHRP sınavına hazırlık için HRPA onaylı
dokuz ders içerir.

Bu program Ontario’da tekdir. En modern müfredat
sayesinde bilgi teknolojilerinin koruma ve güvenlik alanında
liderlik rolü üstlenmeye hazırlanın. Uygulamalı bir proje veya
co-op saha yerleştirmesi içerir.

İşletme

Bilgisayar Mühendisliği Teknisyenliği
Kapsamlı uygulamalı öğrenme yoluyla bilgisayar ağları ve
yapılandırması, ağ güvenliği ve teknik iletişim becerileri
kazanın. Çeşitli endüstri sertifikasyon sınavlarına hazırlanın.

Otelcilik – Otel ve Restoran İşletmeciliği
Küresel otelcilik sektöründe çok çeşitli rollere yönelik liderlik
ve uygulama becerileri ile mezun olun. Saha yerleştirmesi
deneyimi içerir. Sadece iki yarıyıl daha okuyarak Turizm Küresel Seyahat veya Genel İşletme dallarında seçmeli ikinci
diploma.

Turizm – Küresel Seyahat
Çok çeşitli turizm alanlarında çalışmak üzere liderlik ve geniş
uygulama becerileri ile mezun olun. Bir iş yerleştirmesi içerir.
Bir sene daha okuyarak İşletme veya Otelcilik dalında seçmeli
ikinci diploma.

FC

LİSANS SERTİFİKALARI

Küresel İşletme 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. Tam bir
yarıyıl boyunca bir sektör ortağıyla uygulamalı bir proje içerir.

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

Proje Yönetimi
Çoğu sektörde revaçta olan proje yönetimi becerileri kazanın
ve CAPM® ve PMP® mesleki unvan sınavlarına hazırlanın.
Bir endüstri ortağı ile uygulamalı bir projeyi ve aynı zamanda
projeleri yönetme konusunda uygulamalı deneyim içerir.

Tedarik Zinciri Yönetimi – Küresel Lojistik
Fleming, bu programın bir parçası olarak Ontario’da Kanada
Uluslararası Navlun Aracıları Derneği (CIFFA) sertifikası veren
tek yüksekokuldur. Kapsamlı uygulamaya dayalı eğitim,
uygulamalı projeler ve uluslararası örnek olay incelemesi
yarışmaları işverenlerin en çok aradığı becerileri geliştirmenizi
sağlayacaktır.

Kablosuz Bilgi Ağı Oluşturma

FC

Kablosuz cihazlar ile ağların kablolu ağlarla yapılandırılması
ve entegrasyonu konusunda çözümler geliştirip uygulayan
aranan bir uzman hâline gelmek için eğitim alın. Bu
uygulamaya dayalı program gerçek dünyadan bir endüstri
sorununu çözen iki yarıyıllık uygulamalı bir proje içerir.

FC =
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Fleming College’de sunulan benzersiz program

TİCARET VE TEKNOLOJİ

Kariyerinizi İnşa Edin
En yeni araçları ve teknolojiyi içeren birinci sınıf tesislerde
gerçekleştireceğiniz uygulamalı eğitim sayesinde kariyerinize bir
adım önde başlayın.

flemingcollege.ca/school/trades-and-technology

2022/2023
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PROGRAM

PROGRAM KODU

KAMPÜS

PROGRAM
SÜRESİ

MİN. KABUL ŞARTLARI ÖZETİ belirtilen

BAŞLANGIÇ
TARİHİ

ONTARIO YÜKSEKOKULU SERTİFİKALARI
Gastronomi Becerileri

CHT

P

2 yarıyıl

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

Elektrik Teknikleri

ETQ

P

2 yarıyıl

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

Ağır Ekipman Teknikleri Co-op
Programı

MPH

L

3 yarıyıl

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Oca

Mekanik Teknikleri – Sıhhi
Tesisatçılık

PLM

P

2 yarıyıl

Lise diploması

Eyl/Oca

Ticaret Temelleri

TTF

P

2 yarıyıl

Lise diploması

Eyl

Kaynakçılık Teknikleri

WTQ

P

2 yarıyıl

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

ONTARIO YÜKSEKOKUL DİPLOMALARI
Marangozluk ve Restorasyon
Teknisyenliği

CPT

P

4 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl

İnşaat Mühendisliği Teknisyenliği

CET

P

4 yarıyıl

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Eyl

Gastronomi Yönetimi

CM

P

4 yarıyıl

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

Elektrik Mühendisliği Teknisyenliği

EE

P

4 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

Elektrik Enerjisi Üretim
Teknisyenliği Co-op Programı

EPG

L

4 yarıyıl

Lise diploması (11. Sınıf Matematik)

Oca

Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme

HVT

P

45 hafta

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca/May

Kaynak Sondaj Teknisyenliği /
(Seçmeli Co-op)

RDB

L

4 yarıyıl
5 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca
Sadece Eyl

CFS

Kaynakçılık ve İmalat Teknisyenliği WFT

P

4 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl

P

3 yarıyıl

Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği
veya ilgili alanda Yüksekokul Diploması veya
Üniversite Derecesi. Diferansiyel ve İntegral
Hesaplama kursunun veya eşdeğerinin başarıyla
tamamlanması önerilir.

Eyl/Oca

ONTARIO YÜKSEKOKULU LİSANS SERTİFİKALARI
Mekatronik

CFS

MTY

Müşterek birinci yarıyıl programı – ayrıntılar için bk. sayfa 10.

Becerilerimizi Test Ediyoruz
2021 Skills Ontario Yarışmasına katılan
tüm Fleming öğrencileri il genelinde ilk
üçe girmiştir:
•
•
• Bailey Wodzack, gümüş, Ahşap
Doğramacılığı
•
• Devin Cartmell-Martin, bronz, Metal
İmalatı ve Montajı
16
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SERTİFİKALAR

Gastronomi Becerileri

Elektrik Enerjisi Üretim Teknisyenliği Co-op
Programı

Aşçı veya aşçı yardımcısı olarak giriş seviyesindeki işler
için gastronomi kariyerinizi liderlik ve artistik bir biçimde
farklı yemekler yaratma becerileriyle başlatın. Kampüs içi
restoranımızda gerçek iş deneyimi kazanın.

Acil durum enerjisi, yedek güç ve güvenilir güç üretimi için
elektrik enerjisi üretim üniteleri kurma, sürdürme ve test
etmeye yönelik özel beceriler edinin. Ayrıca dizel, benzin
ve doğal gazla çalışan jeneratörlerin bakım, servis ve
kurulumunu öğrenin. Ücretli co-op programı içerir.

Elektrik Teknikleri

Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği

Çeşitli mesleklere veya Elektrik Mühendisliği Teknisyeni
programına açılan bir yol olarak elektrik, ağ kablolaması ve
elektrik sistemi kurulumunda temel beceriler geliştirin.

Ağır Ekipman Teknikleri Co-op Programı
Yerinde son teknoloji ekipman kullanarak ağır ekipman
araçlarının ve makinelerin bakım ve onarımını yapın. Ücretli
co-op programı içerir. Yüksek istihdam oranı.

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.

Kaynak Sondaj Teknisyenliği
(Seçmeli Co-op) FC

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 Sistemlerini Çalıştırma kursu
da dâhil sektör onaylı sertifikasyonlar elde edebilir.

Bu program, dünyada türünün tek örneği olan ve pek
çok farklı tipte sondaj eğitimi sunan bir programdır.
Program tesisimizde eksiksiz bir sondaj ekipmanı yelpazesi
üzerinde teknik eğitim ve kapsamlı bir uygulamalı deneyim
edineceksiniz. Yerli ve yabancı işverenler mezunlarımızı
istihdam etmektedir. Eylül ayında başlayan öğrenciler için
seçmeli rekabetçi co-op fırsatları mevcuttur.

Ticaret Temelleri

Kaynakçılık ve İmalat Teknisyenliği

Mekanik Teknikleri – Sıhhi Tesisatçılık

Bu program temel seviyede inşaat ve ticaret becerileri sağlar
ve kredi transferi yoluyla birkaç farklı Fleming College ticaret
programına geçiş imkânı 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

Marangozluk ve Restorasyon 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 sertifikası için başvurabilir.
LİSANS SERTİFİKASI

Mekatronik

FC

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

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 dâhil ticari ve
konutsal restorasyon becerileri kazanın.

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 mesleki bir portföydür.

Gastronomi Yönetimi
Gastronomi kariyerine giriş sağlayan bu program pratik
gastronomi eğitiminin yanı sıra yönetim ve işletme
becerilerini de içermektedir. Okul içi restoranımızın günlük
işlemlerini, yönetimini ve ayrıca bir sektöre yerleştirilmeyi
içeren 270 saatlik uygulamalı proje ve 160 saatlik uygulamalı
staj içerir.

Elektrik Mühendisliği Teknisyenliği
Elektrik ve elektronik konusunda teorik ve pratik eğitim sizi
elektrik sektöründe giriş seviyesindeki bir işe veya çıraklığa
hazırlayacaktır.

FC =

Fleming College’de sunulan benzersiz program
2022/2023
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TOPLUMSAL KALKINMA

Fark Yaratın
Başkalarının yaşamlarında olumlu bir etki bırakmak, ilham verici
ve ödüllendirici bir kariyer olabilir. Kapsamlı yerleştirmeler,
ek sertifikalar ve uzmanlık becerilerine odaklanma sayesinde
topluluğunuzu şekillendirmeye hazır olacaksınız.

flemingcollege.ca/school/justice-and-community-development
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PROGRAM

PROGRAM
KODU

KAMPÜS

PROGRAM SÜRESİ

MİN. KABUL ŞARTLARI ÖZETİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

Gelişim Hizmetleri Görevlisi

DSW

P

4 yarıyıl

Lise diploması

Eyl

Okul Öncesi Eğitim

EC

P

4 yarıyıl

Lise diploması

Eyl/Oca

Eğitim Desteği

ED

P

4 yarıyıl

Lise diploması

Eyl

Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Çalışanı

DA

P

4 yarıyıl

Lise diploması

Eyl/Oca/May

Sosyal Hizmet Görevlisi

SW

P

4 yarıyıl

Lise diploması

Eyl/Oca/May

6 yarıyıl

Lise diploması

Eyl/Oca

ONTARIO YÜKSEKOKUL DİPLOMASI

ONTARIO YÜKSEKOKULU İLERİ DÜZEY DİPLOMA PROGRAMI
Çocuk ve Genç Bakımı

CYW

P

DİPLOMALAR

Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Çalışanı

Zihinsel engelli olan her yaştan insana kişiselleştirilmiş destek
sağlayın. Farklı ortamlarda üç saha yerleştirmesi içerir.
Mezunlara olan talep yüksektir.

Madde bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları yaşayan hastaları,
aileleri, grupları ve toplulukları destekleyen çeşitli ortamlarda
çalışmaya yönelik beceriler edinin. Saha yerleştirmesi içerir.
İki yıl içinde Sosyal Hizmetler Çalışanı dalında seçmeli çifte
diploma imkânı.

Okul Öncesi Eğitim

Sosyal Hizmet Görevlisi

Gelişim Hizmetleri Görevlisi

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.

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.

Bireylerin, ailelerin ve grupların yaşam kalitesini artırmak için
kaynak ve destek sağlayarak toplumunuzda olumlu değişimin
ön saflarında yer alın. Saha yerleştirmesi içerir.
İLERİ DÜZEY DİPLOMA

Çocuk ve Genç Bakımı
Sorunlu çocuk, yetişkin ve ailelere yardımcı olan ödüllendirici
bir işte çalışın. Üç adet saha yerleştirmesi ve yenilikçi ve en iyi
uygulamalar konusunda dersler içerir. Fleming, Kanada'da ve
yurtdışında akreditasyona sahip birkaç kurumdan biri olup
Ontario'daki diğer yüksekokullarda bulunmayan uzmanlık
eğitimi sunmaktadır.

2022/2023
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SAĞLIK VE SIHHAT

Daha Güçlü,
Daha Sağlıklı bir Toplum İnşa Edin
Sağlık ve Sıhhat alanında bir kariyer çetin ve ödüllendirici olabilir.
Programlarımız teoriyi kapsamlı pratik eğitim fırsatlarıyla birleştirir.
Mesleğinizi nasıl icra ediyorsanız, işbirlikçi ve disiplinler arası
ekipler hâlinde aynı şekilde öğreneceksiniz.
flemingcollege.ca/school/health-and-wellness
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PROGRAM

PROGRAM
KODU

KAMPÜS PROGRAM
SÜRESİ

MİN. KABUL ŞARTLARI ÖZETİ

BAŞLANGIÇ
TARİHİ

PWS

P

2 yarıyıl

Lise diploması

Eyl/Oca/ May

Estetik Uzmanlığı

EST

P

3 yarıyıl

Lise diploması

Eyl/Oca/ May

Fitness ve Sağlık Geliştirme

FHP

P

4 yarıyıl

Lise diploması

Eyl

Sağlık Bilgileri Yönetimi

HIM

P

4 yarıyıl

Lise diploması (11. sınıf matematik),
iki farklı bilim dalı

Eyl

Mesleki Terapist Asistanlığı ve
Fizyoterapist Asistanlığı

POA

P

4 yarıyıl

Lise diploması (iki farklı 12. sınıf bilim dalı)

Eyl

Ecza Teknisyenliği

PHM

P

4 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik, kimya, biyoloji)

Eyl

Rekreasyon ve Boş Zaman Hizmetleri

RLS

P

4 yarıyıl

Lise diploması

Eyl

ONTARIO YÜKSEKOKULU SERTİFİKALARI
Kişisel Destek Görevlisi
ONTARIO YÜKSEKOKUL DİPLOMALARI

ONTARIO YÜKSEKOKULU İLERİ DÜZEY DİPLOMA PROGRAMLARI
Biyoteknoloji – İleri düzey

BTF

P

5 yarıyıl

Lise diploması (12. sınıf matematik), iki farklı bilim dalı

Eyl/Oca

Masaj Terapisi (Yoğunlaştırılmış)

MAC

P

5 yarıyıl

Lise diploması (iki farklı 12. sınıf bilim dalı)

Eyl

P

3 yarıyıl

Programla ilgili bir alanda Ontario Yüksekokulu
Diploması veya Üniversite Derecesi ya da eşdeğeri

Eyl

ONTARIO YÜKSEKOKULU LİSANS SERTİFİKASI
Sağaltıcı Rekreasyon

THR

SERTİFİKALAR

Ecza Teknisyenliği

Kişisel Destek Görevlisi

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

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 hâle
getirmeye yardımcı olan insan odaklı ve tatmin edici bir
kariyere hazırlar.
DİPLOMALAR

Estetik Uzmanlığı

Sadece 12 ayda iki yıllık çalışmaya eşdeğer eğitimle mezun
olun. Son teknoloji ürünü Spa ve Kliniğimizde kazanacağınız
280 saati aşkın 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 yerleştirmesi deneyimi içerir. Rekreasyon ve
Boş Zaman Hizmetleri seçmeli yeni çifte diploma.
FC

Veri toplamak ve analiz etmek, sağlık hizmetleri sağlamak,
finansal ve yönetimsel planlama amacıyla sağlık bilgileri
oluşturmak için bilgisayar teknolojilerini kullanmayı öğrenin.
Program, Ontario’da mevcut Kanada Sağlık Bilgileri Yönetim
Derneği (CHIMA) onaylı üç yüksekokul diploma programından
biridir. İki iş yerleştirmesi içerir.

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

FC

Rekreasyon programı geliştirme becerileri ve yönetimsel
beceriler ile mezun olun. Yüksekokullar genelinde en uzun
süreye sahip dört aylık bir yerleştirme içerir. Mezunlarımız
Kanada ve dünya genelinde çalışmaktadır.
İLERİ DÜZEY DİPLOMALAR

FC

Sağlık Bilgileri Yönetimi

Rekreasyon ve Boş Zaman Hizmetleri

Biyoteknoloji – İleri düzey

FC

Biyoteknoloji ve adli tıp uzmanlığını birleştiren, altı yarıyıllık
eğitim materyalini beş yarıyıla sığdıran hızlandırılmış format,
çeşitli işte kullanıma hazır beceriler ve son yarıyılda staj
imkânı sağlayan bu eğitim revaçtaki mezunlarımızı çok çeşitli
fırsatlara hazırlamaktadır.

Masaj Terapisi (Yoğunlaştırılmış)
Program çeşitli uygulamalı deneyim fırsatları içeren
olağanüstü bir eğitim ortamı sağlamaktadır. Bu programda,
kampüste yer alan Fleming College Spa ve Kliniğindeki çeşitli
müşterilere sağaltıcı tedaviler uygulayacaksınız.
LİSANS SERTİFİKASI

Sağaltıcı Rekreasyon
Kampüste ve çevrimiçi olarak verilen dersler sizi, maluliyet
veya hastalığı olan müşterilere yönelik kişiselleştirilmiş
sağaltıcı araçlar sağlayan bir kariyere hazırlar. Komple bir
yarıyıl boyunca saha yerleştirmesi içerir.

= Fleming College’de sunulan benzersiz program
2022/2023
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HUKUK VE ADALET

Koruyun, Hizmet Edin ve Destekleyin
Gerçeğine uygun, senaryo tabanlı eğitim ve son teknolojiye sahip
simülasyon tesislerimiz kapsamlı pratik deneyimle mezun olmanızı sağlar.

flemingcollege.ca/school/justice-and-community-development
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PROGRAM

PROGRAM
KODU

KAMPÜS

PROGRAM
SÜRESİ

MİN. KABUL ŞARTLARI ÖZETİ

BAŞLANGIÇ
TARİHİ

P

4 yarıyıl

Lise diploması

Eyl/Oca

Lise diploması

Eyl/Oca

Lise diploması

Eyl/Oca

Lise diploması

Eyl/Oca

Lise diploması

Eyl/Oca

Lise diploması

Eyl

ONTARIO YÜKSEKOKUL DİPLOMALARI
Kamu ve Adalet Hizmetleri

CJS

CFS

Sınır Gümrük Hizmetleri

CBS

P

4 yarıyıl
CFS

Hukuk Katipliği

LCK

P

4 yarıyıl
CFS

Avukat Asistanlığı

PLG

P

4 yarıyıl
CFS

Temel Polis Eğitimi

PF

P

4 yarıyıl
CFS

Koruma, Güvenlik ve Soruşturma

LSR

P

4 yarıyıl
CFS

CFS

Müşterek birinci yarıyıl programı – ayrıntılar için bk. sayfa 10.

DİPLOMALAR

Kamu ve Adalet Hizmetleri
Ceza yargılama sistemi ve toplum yararına çalışma alanında
ön saflarda çalışmaya hazırlanın. Bireysel ve sosyal
değişime olumlu yönde katkıda bulunun. 15 haftalık saha
yerleştirmesinin yanı sıra senaryolar ve topluluk temelli
deneyimsel eğitim yoluyla öğrenin.

Sınır Gümrük Hizmetleri
Kanada’nın gümrükleme konusunda en özel müfredatıyla
küresel ticaret ve hukuki yaptırım alanında ön saflarda
yerinizi almaya hazırlanın. Saha yerleştirmesi deneyimi içerir.

Hukuk Katipliği
Hukuki araştırmalar ve müvekkil görüşmeleri konusunda
avukatlara ve hukuk asistanlarına yardımcı olmak için
kapsamlı bir eğitim alın. Ek bir yarıyıl daha eğitim 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. 160
saatlik saha yerleştirmesi içerir.

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
Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birine katılın. Bu
program istihbarat analitiği ve soruşturma becerileri olmak
üzere teknolojideki yeni kavramlara odaklanmaktadır. Saha
yerleştirmesinin yanı sıra Özel Dedektif Lisansı ve Güvenlik
Görevlisi Lisansı için nitelikleri içerir.

Müşterek Birinci Yarıyılda
Meslekleri Keşfedin
Diploma programlarımız ortak bir müfredatla başlar. Tüm
programların ayrıntılarını ve mezunlar için mesleki fırsatları
içeren bir program keşif sürecinde size rehberlik edilecektir.
İkinci yarıyılda hiçbir geçiş masrafı ve zaman kaybıyla
karşılaşmadan programınızı değiştirme seçeneğine sahip
olacaksınız.

Aşamalı Müfredat size Temel
Beceriler kazandıracak
Programlarımız yalnızca teknik becerileri değil aynı zamanda
ruh sağlığı stratejileri, bireysel mücadele gücü, liderlik, etik ve
iletişim becerileri gibi önemli yaşam becerilerini de eklemeye
odaklanır. Ayrıca Yerli (İlk Milletler, Métis ve Inuit) halklar,
kültürleri, tarihleri, gelenekleri ve ortak toplumumuza katkıları
hakkında daha derinlemesine bilgi sağlayan bir Yerli Perspektif
Tanımlaması (IPD) programını da seçebilirsiniz.

2022/2023
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ÇEVRESEL VE DOĞAL
KAYNAK BILIMLERI

Kabuğunuzdan Çıkın
Çözümün bir parçası olun ve gezegenimizin sağlığını iyileştirin.
Programlarımız benzersiz açık havada öğrenme fırsatları
aracılığıyla çevresel sürdürülebilirliği ön plana çıkarır.

flemingcollege.ca/senrs
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Kampüsümüz yaşayan ve öğrenen bir laboratuvardır.
Öğrencilerimizin doğrudan kampüste yararlanabilecekleri,
sınıfının en iyisi deneyimsel öğrenme ortamları sunuyoruz.
Kendini işine adamış olan öğretim üyelerimiz derste işledikleri
konulara tutkuludur ve öğrencilerin sevdikleri bir meslek
bulmalarını sağlamak için sanayi ile sıkı bağlantılara sahiptir.
Programlarımızın çoğu, becerilerin gerçek hayatta uygulamaya
geçirilmesi için co-op programları, işe yerleştirme veya uygulamalı
ve topluluk temelli proje fırsatları sunar. Hatta bazıları uluslararası
öğrenme deneyimleri de sunar.

Topluluk Temelli Öğrenme
Topluluk temelli öğrenmenin öneminin
farkındayız. Öğrencilerimiz çoğu kez, sahada
vakit geçirerek topluluklarımızın sağlığına ve
sürdürülebilirliğine katkıda bulunurken aynı
zamanda değerli, uygulamalı beceriler kazanırlar.
Ortaklık yaptığımız kuruluşlar arasında City of
Kawartha Lakes Erkek ve Kız Kulübü, yerel United
Way, City of Kawartha Lakes belediyesi ve The
Mount Community Centre bulunmaktadır.

Frost Kampüsünün
öne çıkan özellikleri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Scugog Nehri kıyı şeridi
Doğal sulak alanlar
Balık üretme tesisi
Sera/fidanlık
Arı kovanları
Botanik bahçesi
Tozlayıcı bahçeleri
Hobi bahçesi

Frost Kampüsü, Su ve Atık
Su Teknolojilerini Geliştirme
Merkezine ve Yenilikçi Su
Ürünleri Üretimi Merkezine
ev sahipliği yapmaktadır.
Her iki merkez de öğrenciler
için doğrudan kampüste
uygulamalı araştırma
fırsatları sunar.

2022/2023
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PROGRAM

PGM
KODU

KAMPÜS PROGRAM
SÜRESİ

MİN. KABUL ŞARTLARI ÖZETİ

BAŞLANGIÇ
TARİHİ

Ağaç Yetiştiriciliği Co-op Programı

AR

L

3 yarıyıl

Lise diploması

Oca

Patlatma Teknikleri

SBL

L

2 yarıyıl

Lise diploması

Eyl/May

Şehir Ormancılığı

UF

L

2 yarıyıl

Lise diploması

Eyl

Koruma Biyolojisi

CNB

L

4 yarıyıl
CFS

Lise diploması (12. Sınıf Matematik). 12. Sınıf Biyoloji ve Kimya
önerilmektedir.

Eyl/Oca

Yeryüzü Kaynakları Teknisyenliği Co-op
Programı

ERT

L

5 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl

ONTARIO YÜKSEKOKULU SERTİFİKALARI

ONTARIO YÜKSEKOKUL DİPLOMALARI

CFS

Ekolojik Restorasyon
ERJ
L
8 yarıyıl
Lise diploması (12. sınıf Matematik ve 11. sınıf Fen Bilimleri)
Fen Bilimleri Lisans Programı (Onur Derecesi)
Trent-Fleming müşterek
Derece/Diploma Programı (Lindsay’deki Fleming College’de 4 yarıyıl, Peterborough’daki Trent Üniversitesinde 4 yarıyıl)

Eyl

Ekosistem Yönetim Teknisyenliği

EMT

L

4 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca

Çevre Teknisyenliği/
Seçmeli Co-op

ETN

L

4 yarıyıl
5 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca
sadece Eyl

Balık ve Vahşi Yaşam Teknisyenliği/
Seçmeli Co-op

BO

L

4 yarıyıl
5 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca
sadece Eyl

Orman Teknisyenliği/Seçmeli Co-op

FT

L

4 yarıyıl
5 yarıyıl

Lise diploması (12. Sınıf Matematik)

Eyl/Oca
sadece Eyl

Şehir Orman Teknisyenliği Co-op Programı

UFT

L

5 yarıyıl

Lise diploması

Eyl

CFS

CFS

CFS

CFS

ONTARIO YÜKSEKOKULU İLERİ DÜZEY DİPLOMA PROGRAMLARI
Ekosistem Yönetim Teknolojisi

EMX

L

6 yarıyıl

EMT'nin tamamlanmasından sonra dâhilî başvuru

Eyl/Oca

Çevre Teknolojisi

ETY

L

6 yarıyıl

ETN'nin tamamlanmasından sonra dâhilî başvuru

Eyl/Oca

Balık ve Vahşi Yaşam Teknolojisi

FW

L

6 yarıyıl

BO'nun tamamlanmasından sonra dâhilî başvuru

Eyl/Oca

İleri Su Sistemleri Operasyonları ve Yönetimi AWS
Co-op Programı

L

37 hafta

Programla ilgili bir alanda Yüksekokul Diploması veya
Üniversite Derecesi ya da eşdeğeri

Eyl/Oca

Uygulamalı Çevre Planlaması

AEN

L

38 hafta

Ekoloji, Çevre Bilimleri veya Kentsel Planlama bölümlerinden
Yüksekokul diploması ya da Üniversite derecesi

Eyl

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Co-op Programı

AQU

L

3 yarıyıl

Programla ilgili bir alanda Yüksekokul Diploması veya
Üniversite Derecesi ya da eşdeğeri

Eyl

GIS – Uygulamaları Uzmanlığı

GIA

L

10 ay

Programla ilgili bir alanda Yüksekokul Diploması veya
Üniversite Derecesi ya da eşdeğeri

Eyl

GIS – Kartografi Uzmanlığı

GC

L

10 ay

Programla ilgili bir alanda Yüksekokul Diploması veya
Üniversite Derecesi ya da eşdeğeri

Eyl

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Uyumu / Seçmeli
Co-op Programı

HSE

L

2 yarıyıl
Yok

Programla ilgili bir alanda Yüksekokul Diploması veya
Üniversite Derecesi ya da eşdeğeri

Eyl

Sürdürülebilir Ziraat Co-op Programı

SAG

L

3 yarıyıl

Programla ilgili bir alanda Yüksekokul Diploması veya
Üniversite Derecesi ya da eşdeğeri

Eyl

Sürdürülebilir Atık Yönetimi

SWM

L

2 yarıyıl

Programla ilgili bir alanda Yüksekokul Diploması veya
Üniversite Derecesi ya da eşdeğeri

Eyl

CFS
CFS
CFS

ONTARIO YÜKSEKOKULU LİSANS SERTİFİKALARI

CFS

Müşterek birinci yarıyıl programı – ayrıntılar için bk. sayfa 10.

SERTİFİKALAR

DİPLOMALAR

Ağaç Yetiştiriciliği Co-op Programı

Koruma Biyolojisi

Kentsel peyzajdaki ağaç ve çalıların kontrolü ve korunması
konusunda eğitim sağlar. Bu program baştan sona pratik
uygulamaya dayanmakta olup Mayıs ile Eylül ayları arasında
ücretli bir co-op programı içermektedir.

Ontario’da türünün tek örneği olan bu program, genetik ve
çevresel DNA (eDNA) dâhil olmak üzere en son araştırma
ve teknoloji imkânlarını kullanarak risk altındaki hayvan
popülasyonlarını korumaya odaklanmaktadır. Gerçek dünya
deneyimi için 40 saatlik saha kampı ve tüm yarıyıl boyunca süren
araştırma projesini içerir.

Patlatma Teknikleri

FC

Kanada’da türünün tek örneği olan bu program, madencilik
veya yıkım işlemlerinde patlatma delikleri doldurmak üzere
sizi patlatma uzmanlığı kariyerine hazırlar. Zamanınızın
çoğunu son teknolojiye sahip sondaj ve patlatma eğitim
merkezimizde geçireceksiniz.

Şehir Ormancılığı
Yoğun şekilde uygulamaya yönelik olan bu program
şehirlerdeki ağaç bakımıyla ilişkili olarak ağaca tırmanmayı
gerektirmeyen işlere odaklanmaktadır. Ağaç sağlığına ilişkin
sorunları teşhis edip çözüm getirin ve çeşitli peyzaj bakım
makinelerini kullanın. Saha yerleştirmesi deneyimi içerir.
FC
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= Fleming College’de sunulan benzersiz program
Fleming College

FC

Yeryüzü Kaynakları Teknisyenliği Co-op Programı

FC

Fleming College jeoloji, madencilik araştırma, çevre ve
mühendislik tekniklerini tek bir program hâlinde sunan
tek kolejdir. Program altı aylık ücretli bir co-op içerir. Bu
programdan mezun olan kişilere kaynak ve jeoteknik
sektörlerinde yoğun talep vardır.

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 hâline gelin.

Ekosistem Yönetim Teknisyenliği

LİSANS SERTİFİKALARI

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 imkânı sunmaktadır.

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.

Balık ve Vahşi Yaşam Teknisyenliği (Seçmeli Co-op)
Balık ve vahşi yaşam popülasyonları ile onların doğal
ortamlarını sürdürülebilir şekilde yönetme kariyerinize
başlayın. Becerilerinizi laboratuvar çalışmaları, çeşitli saha
gezileri, beş haftalık bir saha okulu ile birlikte 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.

Orman Teknisyenliği (Seçmeli Co-op)
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.

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
seçeneğiyle şehirlerdeki yeşil alanları yönetme kariyerinize
başlayın. Yaz döneminde ücretli bir co-op programı içerir.
İLERİ DÜZEY DİPLOMALAR

Ekosistem Yönetim Teknolojisi
Uzak bir yabani doğa bölgesinde bir haftalık saha kampı
ve haricî 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.

Çevre Teknolojisi
Kariyer takibine ve çevreyi iyileştirmeye hazırlanmak için
gelişmiş ilkeleri ve uygulamaları öğrenin. İki haftalık bir
işe yerleştirme sürecine dâhil olacak ve Çevre Uzmanı,
Sertifikalı Mühendislik Teknoloğu ve Sertifikalı Çevre Saha
Değerlendiricisi dâhil olmak üzere çeşitli çevre sertifikalarına
hak kazanacaksınız.

Balık ve Vahşi Yaşam Teknolojisi

FC

İleri Su Sistemleri Operasyonları ve Yönetimi
Co-op Programı FC
Su dağıtımı, su ve atık su arıtma, inceleme ve uygulama
alanlarında, laboratuvar ve saha çalışması, su ve atık su
arıtma çalışmalarına saha gezileri yapmak suretiyle çalışmaya
hazırlanın. Program, bir danışman gözetiminde 16 haftalık
ücretli bir co-op içerir.

Uygulamalı Çevre Planlaması

FC

Son derece revaçta ve pazarlanabilir olan 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. Program, yedi haftalık bir saha yerleştirmesi içerir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Co-op FC Programı
Saha gezileri ve kampüsümüzde yer alan iki adet balık
üretme tesisimizle balık üretimi, su ürünleri yetiştirme
çalışmaları 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
çevrelerince genel 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 hâline gelin. Bir belediye GIS uzmanıyla gerçek
dünyadaki bir mikro proje üzerinde çalışın.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Uyumu

FC

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, geniş kabul görmüş Tehlikeli Atık
Operasyonları ve Acil Durum Müdahalesi (HAZWOPER) dersi
içerir. Seçmeli rekabetçi co-op.

Sürdürülebilir Ziraat Co-op Programı

FC

Sürdürülebilir ve ekolojik tarım yöntemlerini öğrenin.
Program ufak çaplı tarımsal operasyonları, yeni niş piyasaların
keşfedilmesini, yeni tarımsal işletme modellerini ve 16 haftalık
bir co-op deneyimini içerir. Deneyimli çiftçilerden bilgi alıp
kendi işletme senaryonuzu ve çiftlik planınızı geliştirin.

Sürdürülebilir Atık Yönetimi

FC

Yeni fikir ve teknolojilerden yararlanan yenilikçi atık yönetimi
stratejilerini uygulayarak kuruluşların atık ayırma ve geri
kazanım uygulamalarını daha iyi hâle getirmelerine yardımcı
olun. Program, beş haftalık bir saha yerleştirmesi içerir.
Kanada’da ve dünya genelinde bu dalda istihdam fırsatları
artmaktadır.

Fleming, Balık ve Vahşi Yaşam Teknolojisi konusunda üç yıllık
uzmanlık programı sunan Ontario’daki tek yüksekokuldur.
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.

2022/2023
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HALIBURTON SANAT
VE TASARIM FAKÜLTESI

Geleceğinizi Yeniden Kurgulayın
Yapımcılar, sanatçılar, tasarımcılar ve hayalperestler için buradayız.
Uygulamalı ve stüdyo temelli benzersiz program çeşitliliğimizi
deneyimleyin ve içinizdeki tasarım dehasını ortaya çıkarın.

hsad.ca
28
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Sanat ve Tasarım Liderleri
Kanada genelinde sanat, zanaat, tasarım ve eserlerin adeta kitabını yazan
uygulayıcı uzmanlardan öğrenin.
Sanat ve tasarım eğitiminiz hakkında farklı düşünüyoruz. En son teknolojiye
sahip stüdyolarda verilen esnek programlarımız size, edindiğiniz becerileri
derinleştirmek, sanat ve tasarımda yenilikçi yaklaşımlar kazandırmak için
tasarlanmıştır. Sizleri yaratıcı bir mesleğe hazırlamak için küçük sınıflar ve
özenli öğretim üyeleri tahsis edilir.

Eğitiminize farklı
okullarda devam edin

Haliburton Kampüsü
Yapım Merkezi

Okulumuz Kanada’da lisans dereceleri sunan, aşağıda
yer alan öncü sanat ve tasarım programlarıyla öğrenci
dikey geçiş anlaşmalarına sahip Ontario’daki tek
yüksekokuldur: OCAD University, NSCAD University,
Alberta University of the Arts, Emily Carr University of
Art + Design
Ayrıntılar için: flemingcollege.ca/education-pathways

Yapım ve prototipleme için teknolojiyi kullanarak öğrenin,
keşfedin ve yaratıcılığınızı gösterin:
• 3B yazıcılar, tarayıcılar
•
•
•
•

2022/2023
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PROGRAM

PROGRAM
KODU

KAMPÜS

PROGRAM
SÜRESİ

MİN. KABUL ŞARTLARI ÖZETİ

BAŞLANGIÇ
TARİHİ

Entegre Tasarım

IND

H

3 yarıyıl

Lise diploması

Eyl

Görsel ve Yaratıcı Sanatlar

VCA

H

3 yarıyıl

Lise diploması

Eyl

ONTARIO YÜKSEKOKUL DİPLOMALARI

ONTARIO YÜKSEKOKULU LİSANS SERTİFİKALARI
Kültürel Mirasların Korunması
ve Yönetilmesi

CHM

P

4 yarıyıl

Programla ilgili bir alanda Yüksekokul Diploması veya
Üniversite Derecesi ya da eşdeğeri ve 12. Sınıf Kimya

Eyl

Müze Yönetimi ve Küratörlük

ACM

P

3 yarıyıl

Programla ilgili bir alanda Yüksekokul Diploması veya
Üniversite Derecesi

Eyl

DİPLOMALAR

LİSANS SERTİFİKALARI

Bu programlar Haliburton’da sunulmaktadır.

Bu programlar Peterborough’da sunulmaktadır.

Entegre Tasarım

Kültürel Mirasların Korunması
ve Yönetilmesi FC

FC

Sizin için uygun olan bir tasarım programıyla hayata
hazırlanın. Bu hızlandırılmış program, Ontario’nun diğer
yüksekokullarındaki iki yıllık eğitime eşdeğerdir. Kanada'da
emsalleri arasında tek olan tasarıma hazırlık programı,
yenilikçi ve yoğun alıştırmalar, işbirlikleri, problem çözme
ödevleri ve ilham verici dersler aracılığıyla sizi tasarım ve
tasarım odaklı düşünme ile tanıştırır. Gelecekteki yaratıcı
kariyerinizi burada bulun.

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).

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

FC

Kanada'da emsali olmayıp müzeler ve kültürel miras
kuruluşlarıyla istişare içinde geliştirilen bu uzun soluklu
program laboratuvarlar, saha ziyaretleri, yerinde uygulamalı
projeler ve değerli, uygulamalı öğrenme yöntemi sayesinde
simülasyon olmayan, gerçek iş deneyimi sunar. Zamanınızın
dörtte üçünü bir müzede öğrenmeye ve pratik yapmaya
ayıracaksınız. Son yarıyıl ücretsiz staj şeklindedir.

Yaratıcı Meslekler
Deneyimsel Öğrenme ile başlar
Müze İşletmeciliği ve Kültürel Mirası Koruma ve
Yönetme programlarının son dört ayı stajdır.
Öğrenciler Kanada ve dünya çapında önde gelen
müzelerde ve kültür kurumlarında çalışmışlardır.
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İkinci bir Dil Köprüsü olarak
İngilizce (ELB) Programı
Yeni öğrencilerin kampüste ELB yerleştirme testimize
girmelerini öneririz. Başvuru sahipleri kabul edilmeleri
hâlinde ayrıca yakın zamanda alınmış bir IELTS, TOEFL veya
Duolingo puanını ibraz ederek doğrudan ELB seviyesine de
yerleştirilebilir.
Maksimum eğitim için öğrenciler, IELTS, TOEFL veya Duolingo
sonuçlarına bakılmaksızın, en düşük bireysel beceri puanına
karşılık gelen ya da ama, ilgili olması hâlinde, programın
en uygun olduğunu değerlendirdiği düzeye uygun ELB
seviyesine yerleştirilecektir.
ELB
BAŞLANGIÇ
SEVİYESİ

IELTS

TOEFL

DUOLİNGO

1

2,0

0-9

10-15

2

2,5

10-18

3

3,0

4

8. Seviyeden bir Fleming programına geçiş
Bir Fleming College programına girebilmek için öğrencilerin
programa özel kabul şartlarını yerine getirmesi ve İkinci bir
Dil Köprüsü olarak İngilizce programından aşağıdaki skoru
elde etmesi gerekmektedir:
• Diploma ve sertifikalar için: Sınıf çalışması ve bitirme
sınavından en az %70.
• Lisans programları için: Sınıf çalışması ve bitirme
sınavından en az %80.
ELB PROGRAMI TARİHLERİ
2022

6 Eylül

–

28 Ekim

ELB

30-40

31 Ekim

–

23 Aralık

ELB-2

19-25

45-50

2023

3,5

26-30

55-60

2 Ocak

–

24 Şubat

ELB

5

4,0

31-39

65-70

27 Şubat

–

21 Nisan

ELB-2

6

4,5

40-49

75-80

1 Mayıs

–

23 Haziran

ELB

7

5,0

50-61

85-90

26 Haziran

–

18 Ağustos

ELB-2

8

5,5

62-79

95-100
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Bizimle İletişime Geçin!
Uluslararası eğitim almak büyük bir karardır. Aklınıza takılan sorular olduğunun farkındayız ve cevaplamaya
hazırız. Bizimle bağlantı kurabileceğiniz ve Fleming College'daki yaşam hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz
birçok seçenek mevcut.

Bölgenizdeki veya Ülkenizdeki bir Öğrenci Kayıt Görevlisiyle irtibata geçin
Hindistan ve Güney Asya: south-asia@flemingcollege.ca
Filipinler: philippines@flemingcollege.ca
Vietnam: vietnam@flemingcollege.ca
Kore: korea@flemingcollege.ca
Japonya: japan@flemingcollege.ca
Afrika: africa@flemingcollege.ca
Avrupa, Amerika ve Genel Amaçlı Sorular: international@flemingcollege.ca

Sanal Tura Çıkın

Bizi takip edin

Her Fleming kampüsündeki öğrenme ve çalışma
alanlarını keşfedin.
flemingcollege.ca/virtual-tours

Uluslararası Öğrenci Hizmetleri bültenimize kaydolun.

Sanal Etkinlikler
Devam eden etkinliklerimize ilişkin en güncel
bilgiler ve bağlantılar için web sitemizi ziyaret ediniz.
Bunlardan bazıları:
•
•
•

flemingcollege.ca/international-education
Yaklaşan etkinlikler ve kutlamalar dâhil olmak üzere
yüksekokulumuz hakkında en güncel bilgilere ulaşın.
flemingISS

Sizinle daima yüz yüze görüşmekten keyif alsak da, kampüslerimizdeki COVID-19 protokolleri hakkında en son
bilgiler ve güncellemeler için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın: flemingcollege.ca/covid19.

“Uluslararası Öğrenci Hizmetleri ekibi, Fleming
öğrencisi olduğum andan itibaren benim için
önemli bir yere sahipti. Vermiş oldukları tavsiyeler,
Hindistan'dan yüksekokula gelmek için her adımda
bana yardımcı oldu. Akademik destek, okula kayıt
veya Kanada kültürünü tanıma gibi sorulara cevap
aradığımda yardımlarını esirgemediler. Böyle harika
bir ekibin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Yeni
bir ülkede yeni bir öğrenci olmanın nasıl bir şey
olduğunu biliyorum ve adaylarımızın hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı olmak için bu bilgiyi
paylaşabilmek beni heyecanlandırıyor.”
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Zameer Rizvi,
Uluslararası Öğrenci Kayıt Görevlisi,
Mezun, Kablosuz Bilgi Ağları

Vancouver

Thunder
Bay

Calgary

ONTARIO
Regina
Winnipeg

Quebec City

Thunder Bay

Halifax

Montreal
Ottawa

Sudbury

Toronto

Sault Ste. Marie
North Bay

Sudbury

ONTARIO
Ottawa
Haliburton
Lindsay

ARAÇLA ULAŞIM SÜRELERİ
Peterborough, Sutherland Kampüsü
Toronto’dan 1,5 saat
Ottawa’dan 3,3 saat

Toronto
Hamilton

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

Kingston

Peterborough

London
Sarnia

Niagara Falls

Windsor

FLEMING COLLEGE
Yer: Central Ontario,
Toronto’nun 130 km kuzey doğusu
Kampüsler: Peterborough
Lindsay
Haliburton

Tam Zamanlı Programlar: 100+
Tam Zamanlı Öğrenciler: 6.500+
• Sertifikalar
•
•
•
•
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ﬂemingcollege.ca
international@ﬂemingcollege.ca
1.866.353.6464

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
facebook.com/ﬂemingcollege
twitter.com/ﬂemingcollege
youtube.com/ﬂemingcollege
instagram.com/ﬂemingcollege

