
COLUMBIA 
KOLEJI

1936 yılında kurulmuş olan Columbia Koleji, Kanada’nın en eski bağımsız 
uluslararası kolejidir. Bu, Kanada’daki üniversitelere kabul için yabancı 
öğrencilere eğitim veren bir kolejdir. Columbia Kolej programları, 
Kanada’daki okul müfredatlarına devam etmek veya tamamlamak isteyen 
öğrencilere ve çalışmalarına Kanada’da Lisans derecesi ile başlamak isteyen 
okul ve kolej mezunlarına kesinlikle akademik disiplinlerde sunulmaktadır. 
Kolej, Vancouver’ın tam merkezinde, Pasifik kıyısında, haklı olarak dünyanın 
en güzellerinden biri olarak kabul edilen bir şehirde bulunmaktadır.

Columbia Koleji, adaylara Kanada üniversitelerinde lisans 
derecesinin ilk iki yılının gereksinimlerini karşılayan 2 yıllık 
genel bir eğitim programı sunmaktadır. Columbia Koleji’nde 
okuduktan sonra, öğrenciler bir akademik üniversiteye girerek 
derecelerini tamamlamak için akabinde tüm akademik kredileri 
devredebilirler.

OKUL LİSANSÜSTÜ IÇIN PROGRAMLAR

Üniversite Transfer Programı

British Columbia Üniversitesi ve Simon Fraser 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. 1 + 3 (kolejde 1 
yıl, üniversitede 3 yıl) ve 2 + 2 (kolejde 2 yıl, üniversitede 2 yıl) 
sistemlerine göre eğitim seçenekleri mevcuttur. 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

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. Çalışmalarına daha fazla 
devam etmek isteyen öğrenciler derhal üniversitenin Lisans 
programının 3. yılına girebilirler.

Sosyal Bilimler Önlisans

•   İşletme Ağırlıklı
•  Ekonomi Ağırlıklı 
•  Kitle İletişim Ağırlıklı
•  Psikoloji Ağırlıklı
•  Siyasal Bilimleri Ağırlıklı
•  Uluslararası Çalışmalar Ağırlıklı
•  Genel Sanatlar Ağırlıklı

Fen Bilimleri Önlisans

•  Matematik Ağırlıklı
•  Bilgisayar Bilimleri Ağırlıklı
•  Genel Fen Bilimeri



KABUL ŞARTLARI

Vancouver’da ortaöğretime devam etmek isteyen öğrenciler 
için aşağıdaki üç programı sunuyoruz:

SON SINIF LISE PROGRAMIM

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.

HIZLANDIRILMIŞ LISE PROGRAM

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

YETIŞKINLER IÇIN LISE PROGRAMI 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.

PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHLERI

PROGRAM ÜCRETLERI (KANADA DOLARI)

1 YIL İÇİN YAKLAŞIK TOPLAM ÖĞRETİM VE KONAKLAMA 
MALİYETİ (3 DÖNEM, 12 AY)

KONAKLAMA

* Bu ücret, iki sömestirlik dersi kapsamaktadır (1 kredi için 535$ - toplam 24 kredi)

Güz Sömestiri (Fall)
Kış Sömestiri (Winter)
Yaz Sömestiri (Summer)

Başvuru ücreti
Öğrenim harcı önödemesi

Eğitim (30 kredi)
Yemekli konaklama
Seyahat bileti
Eğitim Materyalleri

TOPLAM BEDEL

Başvuru ücret
Aylık konaklama ücreti
(günde üç öğün yemek dahil)

$200
$12,900*

$16,050
$11,100 - $12,000

$1,800
$3.000

 
$31.950 - $32.850

$375

$925
ergin olmayan öğrenciler için $1,000

Eylül – Aralık
Ocak – Nisan

Mayıs – Ağustos

438 Terminal Avenue Vancouver, BC Canada V6A 0C1
T: +1 604 683 8360
F: +1 604 682 7191
E: admin@columbiacollege.ca 
www.columbiacollege.ca 

Columbia Koleji’nin 10, 11 ve 12. sınıflarda ders veren kendi 
lise ve ardından tam bir orta öğretim İngiliz Kolombiyası 
diploması olan Dogwood Diploması vardır. Üç 14 haftalık 
dönemden oluşan üç dönemlik kolej sistemi, öğrencilerin okul 
programlarında Kanada’daki normal liselerden daha hızlı 
ilerlemelerine olanak tanır.

Columbia Kolej’ın akademik programlarına girmek için 
öğrencilerin:

•  çalışmanın son 2 yılı için performans belgeleri (zaman 
çizelgesi, not dökümü)
•  IELTS / TOEFL sertifikası, varsa
•  uluslararası pasaport fotokopisi
• Öğrenciler ders sırasında en az 15 yaşında olmalıdır


