Columbia College

1936 yılında kurulmuş olan Columbia College, Kanada’nın
en eski bağımsız uluslararası kolejidir. Kolejimiz, 80 yılı aşkın
bir süredir Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
üniversitelerde eğitim görmek üzere binlerce öğrenci
yetiştirmiştir. Vancouver’da şehir merkezine yakın, yeni,
modern eğitim tesisinde, Columbia College dört farklı
kategoride programlar sunmaktadır:
ÜNİVERSİTE TRANSFER PROGRAMI, British Columbia Üniversitesi
dahil olmak üzere, Kanada üniversitelerine tam olarak transfer
edilebilen, birinci ve ikinci sınıf seviyelerinde dersler sunmaktadır.
Öğrencilerin alanlarında uzman olan öğretim görevlileriyle tam
etkileşimine olanak sağlamak için Columbia College’daki üniversite
sınıflarında öğrenci sayısı sınırlı tutulmaktadır. Üniversite Transfer
Programları, en iyi üniversitelere kabul edilme ve akademik başarı
konularında lise mezunu öğrencilere destek sağlamaktadır.
Aşağıdaki ana program konuları birçok ders kombinasyonlarını
kapsamaktadır:
• İşletme
• Bilgisayar Bilimleri
• Mühendislik
• Kitlesel İletişim
• Fen Bilimleri
• Sosyal Bilimler
FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESI İKİ YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
• Sosyal Bilimler Önlisans
• Sosyal Bilimler Önlisans (İşletme Ağırlıklı)
• Sosyal Bilimler Önlisans (Ekonomi Ağırlıklı)
• Sosyal Bilimler Önlisans (Kitle İletişim Ağırlıklı)
• Fen Bilimleri Önlisans
• Fen Bilimleri Önlisans (Matematik Ağırlıklı)
• Fen Bilimleri Önlisans (Bilgisayar Bilimleri Ağırlıklı)
Önlisans Diploması birinci ve ikinci yıl üniversite seviyesinde, zorunlu
dersler dahil olmak üzere, dersler alarak tam olarak iki yılı tamamlamış
öğrencilere verilen bir akademik kalifikasyondur. Önlisans Diploması
alan öğrenciler “Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni” başvurusu yapabilir
ve mezun olduktan sonra 3 yıla kadar Kanada’da çalışabilir ve bunun
ardından Kanada’da Sürekli Oturma İzni başvurusu yapabilirler.
Kolejimizde akademik programa başlamadan önce İngilizce dil
seviyelerini geliştirmek ihtiyacı duyan öğrencileri hazırlayan tam
zamanlı AKADEMİK İNGİLİZCE İKİNCİ DİL PROGRAMI (ESL). İkinci
Dil Olarak İngilizce programına bir sene içinde 6 kez öğrenci kabulu
yapılmaktadır ve minimum program süresi 7 haftadır.

Gelin, dünyanın en güzel ve en yaşanılası
şehri Vancouver’da, kolejimizde okuyun.
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LİSE PROGRAMLARI

Eylül 2017’de Columbia College, 10. sınıf derslerinin tamamını
sunarak öğrencilerimize British Columbia eyaletinde lise diploması
(örneğin: Dogwood Diploması) alabilmek için gerekli tüm şartları
yerine getirebilme olanağı sağlayacaktır. Ayrıca, üniversiteye gidecek
uluslararası öğrencilerin, lise öğrenimlerinin bir veya iki yılını Kanada’da
tamamlayabilmeleri için seçenekler sunuyoruz. Dört ayrı seçeneğimiz:

Son Sınıf Lise Programı

Columbia College, British Columbia Milli Eğitim
Bakanlığının öngördüğü şartlara tam olarak uyan
Son Sınıf Lise Programı sunmaktadır. Bu Programa
9., 10. veya 11. sınıfları veya bu sınıfların dengini
başarılı şekilde tamamlamış öğrenciler katılabilir.
Programı tamamlayan öğrenciler BC Mezuniyet
Belgesi (Dogwood Diploması) alırlar ve doğrudan
üniversite başvurusu yapabilirler. Kolejimizin 14
haftalık sömestir sistemi, öğrencilerimizin düz lisede
olduğundan daha hızlı bir şekilde programları
tamamlamasına olanak tanır.

Hızlandırılmış Lise Programı

10. sınıf seviyesindeki akademik derslerde üstün
başarı göstermiş ve BC Mezuniyet Belgesi
(Dogwood Diploması) almayı arzu etmeyen
öğrenciler için, Columbia College Üniversite
Transfer Programına daha erken girebilmelerini
sağlamak amacıyla, Hızlandırılmış programa katılma
seçeneği bulunmaktadır.

Yetişkinler için Lise Programı

Columbia College’da akademik programlara
başvuran kişilerin, yeterli akademik başarı
geçmişine sahip olmaları ve okula başlarken en
az 15 yaşında olmaları zorunludur. İngilizce dil
seviyeniz programınızın gerektirdiği minimum
İngilizce dil seviyesi için yeterli değilse, kredisiz
İngilizce dersleri ile akademik dersleri birleştiren
bir programa veya bir Akademik İngilizce İkinci
Dil Programına kayıt yaptırabilirsiniz.

Program başlangıç Tarihleri
Programlar Eylül, Ocak ve Mayıs aylarında
başlamaktadır.
Güz Sömestiri

Eylül – Aralık

Kış Sömestiri

Ocak – Nisan

Yaz Sömestiri

Mayıs – Ağustos

Program Ücretleri (Kanada doları)
Başvuru ücreti
Öğrenim harcı önödemesi

200 $
12,000 $*

*Bu ücret, iki sömestirlik dersi kapsamaktadır (1 kredi için 500$
- toplam 24 kredi)

Konaklama
Aile Yanında Konaklama (üniversite öğrencileri
için seçenek)
Aile yanında Konaklama Yerleştirme Ücreti 250 $

Yetişkinler için Lise Programına girebilmek
için öğrencilerin en az 18 yaşında olmaları
gerekmektedir. Bu program için tamamlanması
gereken ders sayısı Son Sınıf Lise Programından
daha azdır. Yetişkinler için Lise Programını
bitirdikten sonra öğrenciler, Columbia College
Üniversite Transfer Programına girebilirler.

Yetişkin Öğrenciler

Üniversite Hazırlık Programı

Tam pansiyon konaklama

Bu program lise mezunu olup, Üniversite Transfer
Programına doğrudan giriş için gerekli, belirli
akademik dersleri tamamlamak zorunda olan
öğrenciler için uygundur. Bu program, eğitim
geçmişleri ve kişisel hedefleri göz önüne alınarak
her bir öğrenci için özel olarak hazırlanmaktadır.
Normalde, bu program, bir sömestir içinde
alınabilecek, dört adet, uygun, akademik hazırlık
dersi içermektedir.

Turkish

Kabul Şartları

Ergin Olmayan Öğrenciler

aylık 825 $

(3 öğün yemek dahil)

aylık 900 $

(3 öğün yemek dahil)

İki sömestir (8 ay) için tahmini yaşam
giderleri

7200 $

Ulaşım

728 $

Sağlık sigortası

600 $

Diğer masraflar
Toplam yaşa m maliyeti

2,400 $
10,928 $

