
ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİ TANITIM
KİTAPÇIĞI



BARRIE VE ÇEVRESİNDEKİ  
YAŞAM TARZININ TADINI ÇIKAR
Simcoe Gölünün kıyısında bulunan Barrie şehri, kumlu plajlar, ekolojik 
parklar ve doğal teperlerle çevrili  zengin bir doğal manzaraya sahiptir. 
Barrie bölgesi Ontario eyaletinde en popüler turistik yerlerinden biridir.

Toronto’ya 45 dakikalık sürüş mesafesi ve oldukça düşük yaşam 
masrafı ile Barrie; uluslararası öğrencilerin yoğun kültürel kaynaşma 
ve arkadaş canlısı Kanada toplumunda profesyonel kariyer 
gelişimi için fırsat bulunabileceği mükemmel bir yerdir. 

Barrie haftasonları kaçılabilecek ve harika alışverişin sadece başlangıç 
olduğu Toronto’nun oyun alanıdır. Büyük bir şehrin sunacağı her şeyi 
daha küçük, daha yeşil, daha güvenli ve daha barışçıl şekilde sunar.

Uluslararası öğrenciler, Kanadalı öğrenciler ile mümkün olan 
en iyi şekilde entegre olmaya imkan veren, tamamen gerçek 
bir Kanada ortamında yaşama imkanına sahiptirler.

Barrie’de pek çok yemek yeme seçeneği, barlar, restoranlar ve gece 
klüpleriyle  hareketli bir gece hayatı vardır. Ayrıca şehirde sanat 
festivalleri, müzik, dünya mutfakları, parklar, müzeler, sanat galerileri, 
ekoturlar ve çeşitli spor ve su aktiviteleri de mevcuttur.

DİĞER 
    KAMPÜS ALANLARI 
Barrie, Georgian College’ın 7 kampüsünden birisidir. Diğer kampüsler Midland, 
Muskoka, Orangeville, Orillia, Owen Sound ve Güney Georgian Bay’de yer 
almaktadır. Her bir Georgian kampüsü eşsiz bir Kanada ortamında eğitim 
deneyimi sağlar. Örneğin The Owen Sound Kampüsü birçok tam zamanlı 
program olanağı sunar ve özellikle dünya standartlarında gemi mühendisliği 
ve teknoloji programları ile bilinir. Orilla Kampüsü diğerlerinin arasında insani 
hizmetler ve toplum güvenliği  programlarının ana merkezidir.
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ORTALAMA SICAKLIKLAR

OCAK -8º
ŞUBAT -7º
MART -2º
NİSAN 8º
MAYIS 14º
HAZİRAN 18º
TEMMUZ 22º
AĞUSTOS 21º
EYLÜL 18º
EKİM 10º
KASIM 6º
ARALIK -4º
 

 SÜRÜŞ MESAFESİ

45 DAKİKA
Toronto

10 DAKİKA 
Snow Valley Ski Resort

45 DAKİKA 
Blue Mountain Resort

30 DAKİKA 
Wasaga Beach

40 DAKİKA 
Wonderland theme park

60 DAKİKA 
Algonquin Park

2 SAAT 
Niagara Şelaleleri
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Barrie Campus

EN SON YAYINLANAN 
KİLİT PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ’NİN HEMEN 
HEMEN TÜM KATEGORİLERİNDE 
ONTARIO’DAKİ KOLEJLERİN 
ORTALAMASININ ÜZERİNDE 
PERFORMANS GÖSTERMİŞTİR:

••  Mezunların işe yerleşme oranı 
Georgian College’da %87 iken, 
Ontario’daki diğer kolejlerin 
ortalaması %83’dür.

••  Mezunların memnuniyet orani 
Georgian College’da %81,6 iken, 
Ontario’daki diğer kolejlerin 
ortalaması %80,1’dir.

VE HEPSI BU DA DEĞIL:
••  Georgian College, öğrencilere iş 
deneyimi kazandırma konusunda 
6200 firmayla co-op ortaklığı 
yapan tanınmış bir liderdir.

••  11.000 tam zamanlı öğrenci; 
52 ülkeden 1066’nın üzerinde 
uluslararası öğrenci.

•• Yıllık 28000 Sürekli Eğitim kaydı.

••  Dünya genelinde 47 kurum ile 
500 ortaklık ve transfer anlaşması.

••  Kanada’nın En Iyi 100 Isvereni 
sıralamasında 7 kez yer aldı.

••  Son 5 yıldır Kanada’nın en doğa 
dostu işverenlerinden biri.

••  Bölgesel Program Kalitesi Garanti 
Süreci Denetiminde mümkün 
olan en yüksek notu aldı.

••  Kanada Istatistik Kurumu, Suç 
Oranları Endeksine göre Barrie 
Kanada’nın en güvenli şehri.
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 45 YILDAN 
FAZLA 
AKADEMİK 
MÜKEMMELLİK 
Seçiminiz ister ikinci dil 
olarak İngilizce olsun ister 
kariyere götüren bir lise 
sonrası programı olsun, kolej 
deneyiminiz sınıfın içerisinde 
olup bitenden çok daha 
fazlasıdır. Asıl olan geliştirdiğiniz 
iş bağlantıları, edindiğiniz 
arkadaşlıklar, gelişiminiz ayrıca 
bir öğrenci olarak değişim 
ve başarınızdır. Georgian 
toplumuna katıldığınızda  
sıcak ve samimi bir şekilde 
karşılandığınızı hissedeceksiniz.

 BARRIE KAMPÜSÜNDEKİ 
GÖZ KAMAŞTIRICI 
HİZMETLER

Öğrenciler, 3000’den fazla bilgisayara sahip kocaman bir 
kütüphaneyi ve laboratuarları kullanmayı çok seviyor.Ayrıca 
tüm binalarda Wi-Fi bulunmakta. Birçok sınıfımızda bulunan 
interaktif tahtaların ve multimedya teknolojisinin keyfini yaşayın.

En son çıkan egzersiz aletleri ile donatılmış spor salonunda 
forma girin ya da koşu parkuru, basketbol, futbol, ve voleybol 
gibi diğer sporlar için yapılmış spor salonlarında spor yapın.

En sevdiğiniz spor dalında rekabet için okul içi takımlara 
katılın.

Ayrıca sanat galerisi, kütüphane, masaj terapi kliniği, ağız 
bakım kliniği, pratisyen hemşire tarafından idare edilen klinik, 
konuşma/duyma/dil kliniği, optik klinik ve merkezi, spa, estetik 
kliniği, otel, konferans salonu, kitapçı ve çok daha fazlasını da 
bulabileceksiniz.

Akşam yemeği için ise kafeteryayı ya da dans ve özel 
organizasyonların olduğu The Last Class restoranı, kahvaltı 
ve öğle yemeği için The First Class salonunu ya da iki adet 
Tom Hortons, Pizza Pizza, Subway, The Georgian Dining Room 
(öğrenciler tarafından işletilen şık bir restoran) ve öğle yemeği 
servisi veren aşçılık öğrencilerini seçebilirsiniz.

2 INTERNATIONAL VIEWBOOK2 INTERNATIONAL VIEWBOOK



  

DAHA FAZLA TRANSFER OPSIYONU

den fazla Georgian mezunlarının eğitimlerini 
ilerletebilmelerine hız kazandıran ortaklık ve transfer 
anlaşması

DAHA FAZLA SEÇENEĞİ

den fazla çok çeşitli alanlarda ve konularda tam 
zamanlı program125 

DERECE FIRSATLARI

adet derece porgramı Georgian College tarafından 
sunuluyor ve diğer birçok kurumda derece kazanma 
imkanı, sadece bizde bulunan Üniversite Ortaklık 
Merkezimiz aracılığıyla sağlanıyor

19

DAHA FAZLA İŞVEREN BAĞLANTISI

işveren bizimle partner ve uluslararası 
öğrenciler için co-op yerleştirmesi de 
dahil olağanüstü iş ve deneyim fırsatı 
sunuyorlar6,200

500 

İŞ BAŞARISI

oranında mezunlarımızın ilk 6 ay içerisinde bir 
işe yerleşme olasılığı87%

ÖDÜLLER VE BURSLAR

adet toplam değerı $700,000 bulan ödüller ve 
burslar900

GEORGIAN’I SEÇ!
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GEORGIAN’IN ULUSLARARASI MERKEZİ 
EVİNİZDEN UZAKTAKİ EVİNİZ

Bir öğrenci olarak başarılı olmak için neye ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. Kolej hayatına geçişte size yardım etmek 
ve çalışmalarınızda size destek olmak için bir dizi hizmet sunmaktayız. Derslerin ilk gününden mezuniyetinize 
kadar ulaşmak istediğiniz ve potansiyelinizi aşmak için ihtiyacınız olan araçları size sağlamak adına Georgian hep 
yanınızda olacaktır 

  SUNMUŞ OLDUĞUMUZ ÇEŞİTLİ HİZMETLER AŞAĞIDAKİLERİ DE İÇERMEKTEDİR:

•• Havalimanı karşılama

•• Aile yanı konaklama, kampüs içi ve kampüs dışı konaklamayı da içeren yerleşim olanakları

•• Öğrenci sağlık sigortası

•• Kolej ve toplum oryantasyonu

•• Sosyal ve Kültürel aktiviteler / organizasyonlar

•• Bireysel danışmanlık

•• Kapsamlı kütüphane (İnternet erişimli)

•• Öğrencilerin başarısını desteklemek için Öğrenme Merkezi

•• Özgeçmiş, meslek gelişimi ve mülakat becerileri için yardım
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İŞ İMKANLARI
Evet! Uluslararası öğrenciler Kanada’da 
yasal olarak çalışabilirler. 
Uluslararası öğrenci ve geçerli bir öğrenci vizesi ile herhangi bir ko-
op programa kayıt yaptırmışsanız, Kanada’da yasal olarak kampüs 
dışında ko-op programınız dahilinde çalışabilmeniz için çalışma 
iznine başvurmanız gerekmektedir. Her çalışma döneminde farklı 
işverenler için çalışma imkanınız olduğu için çalışma izninizde 
Georgian College’ın hangi iş yerinde yasal ko-op öğrencisi ya da 
stajyer olarak çalışabilceğinize karar verme imkanı bulunmaktadır. Bu 
izin öğrencilerin kampüs dışında almış oldukları eğitim ile ilgili olan bir 
alanda ko-op çalışma imkanı vermektedir. Öğrencilerin bu izni ko-op 
çalışma döneminden önce almış olmaları gerekmektedir.

Derece, diploma veya sertifika programına kayıtlı(program süresi 6 
ay veya daha uzun olmak şartıyla) ve yasal öğrenci vizesi bulunan 
öğrenciler haftalık 20 saati geçmemek şartı ile kampüs içinde veya 
dışında çalışabilirler. Bu süreler:

•• Akademik yıl içerisinde 20 saat

•• Bahar arası, kış ve yaz tatillerinde tam zamanlı olarak çalışma 
imkanı vermektedir. 

Bu imkanlardan yararlana bilmek için:

•• Geçerli öğrenci vizesi
•• Tam zamanlı öğrenci olmak
••  Akademik, mesleki veya profesyonel bir eğitim programında 
olmanız

••  Bu imkanlar ikinci dil eğitimi olarak İngilizce eğitimi alanlara ve 
akademik İngilizce eğitimi alan öğrenciler için geçerli değildir. 

Yabancı sağlık hizmeti öğrencileri klinik stajlarını çalışma 
izni almaksızın tamamlayabilirler - birincil amaçları eğitimlerini 
tamamlamak şartı ile -  normal uygulamalı stajlar en az 4 ay sürmelidir.

Kampüs dışı çalışma detayları için  www.cic.gc.ca/english/study/
study-changes.asp adresini ziyaret ediniz.

Mezuniyet sonrası, uluslararası öğrencilerin bir veya üç yıllık eğitim 
sonrası çalışma iznine başvurma imkanları bulunmaktadır. Bu seçenek 
öğrencilere Kanada’da çalışma tecrübesi kazandırmaktadır. Bu tip 
çalışma izni Kanada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ESDC) 
denetiminden muaftır. Öğrenciler mezun olduktan sonra 90 gün 
içerisinde bu izne başvurma imkanları bulunmaktadır (en son sınav 
sonuçlarının açıklandığı gün).

Öğrenci Yönetim Konseyi (ÖYK)
Öğrenci yönetim konseyi öğrencilik deneyiminizi zenginleştirmenizin 
yanı sıra ihtiyacınız olduğunda size destek vermek için de 
çalışmaktadır. Her kampüs tüm Georgian College öğrencilerini temsil 
eden yıllık olarak seçilen öğrenci temsilcilerinden oluşan ÖYK’ya 
sahiptir. Barrie’de, ÖYK atletik müsabakaları, oryantasyonu, The Last 
Class Bar & Grill ‘i ve First Class Cafe’yi denetler. ÖYK aynı zamanda 
sinema gecelerini, konferansları, konserleri, kış karnaval haftasını, 
gezileri, pub gecelerini ve daha fazlasını destekler!

ZİYARET ET
MONTREAL
QUEBEC
OTTAWA
NEW YORK

GİT
KANO YAPMAYA 
KAYAK YAPMAYA 
ATA BINMEYE
SU KAYAĞI YAPMAYA

YAKININDA
3
Sinema 
Kompleksi

4
Alışveriş 
merkezi

+20
Kayak ve 
Snowboard 
Merkezi

+100 
Golf Merkezi
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AİLE YANI KONAKLAMA
Georgian College Uluslararası Aile Yanı 
Konaklama programı size heyecan verici bir fırsat 
sunar. Öğrenciler Kanadalıların yaşam tarzını 
tecrübe ederler ve toplumla ilişki kurarlar. 
Aile yanı konaklama programımız, uluslararası öğrencilere dil becerilerini ve 
kültürel farkındalıklarını geliştirmek için güvenli, ilgili ve etkileşimli ev sahipleri 
sağlamaktadır.

Ev sahipleri öğrenci için mobilyalı bir odayı da kapsayan gerekli ev 
malzemelerini temin etmektedir. Çoğu ev toplu taşımaya yakın yerde yada 
kampüse yürüme mesafesinde bulunmaktadır.

TAM AİLE YANI 
KONAKLAMA

Ev sahibi hafta sonları da dahil 
olmak üzere her gün çeşitli 
besleyici, dengeli yemekler(kahvaltı, 
öğlen ve akşam yemeği) 
vermektedir

PAYLAŞIMLI 
AİLE YANI 
KONAKLAMA

Öğrenci ev sahibiyle aynı mutfağıı 
kullanarak kendi yemeğini hazırlayabilir. 
Öğrenci alışverişini yapar, yemeğini 
hazırlar ve daha sonra temiz olarak 
mutfağı bırakır. Ev sahibi evdeki mutfak 
aletlerinin kullanımını açıklayarak, 
marketlerin ve yemekliklerin nerede 
satıldığı gibi konularda öğrencinin 
mutfağa alışmasına yardımcı olur. 

525 ODALI
Barrie kampüs yurtları

2 AY 
en az aile yanı 
konaklama

2 SÖMESTR 
en az kampüs içi yurtta 
konaklama

DURAK 
Kolej girişinde

Toronto’dan  

15 -50% 
DAHA UCUZ 
Şehir içi ulaşım ve 
konaklama 
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KAMPÜS İÇİ 
KONAKLAMA 
KONUKEVİ

Barrie kampüsündeki öğrenci yurdu öğrencilere 
kolej çevresine uyum sağlama ve akademik 
deneyimlerini zenginleştirme konusunda pek 
çok imkan sunar. Çiftkişilik yataklı, çalışma masalı, 
sandalyeli, televizyon ve elbise dolaplı kendinize 
ait bir odada yaşarsınız. Banyo ve mutfağı başka 
bir öğrenci ile ortak olarak paylaşırsınız.

Başvuru koşulları, yurtda yaşam, ailelerinizin 
bilgilendirilmesi ve daha fazlası hakkında 
bilgi almak için georgiancollege.ca/residence 
adresindeki Georgian College yurdu internet 
sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yurtda kalmaya hak 
kazanmak için Eylül ayından başlayarak iki tam 
sömestir kalmalısınız.

Orillia ve Owen Sound kampüslerinde de özel 
yurt işletmeleri bulunmaktadır.

 

KAMPÜS DIŞI 
KONAKLAMA 
(KİRALIK)

Barrie kampüsü çevresinde geniş çeşitlilikte 
konaklama imkanları mevcuttur ve Georgian’ın 
uluslararası öğrencileri topluma çeşitlilik 
kazandırmaktadır.

Georgian Green Öğrenci Yurdu:              
Apartlar Georgian College’a 5 dakikalık yürüme 
mesafesindedir. Bu 4 katlı apartlar 257 öğrenciye 
konaklama imkanı sunmakta ve Georgian 
College’a devam eden öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Daha 
fazla bilgi için lütfen www.studentrez.com/
georgian-green/ İnternet adresini ziyaret edin.

Places4Students: Georgian College’ın 
Places4Students ile ortaklığı mevcuttur, bu 
firma lise sonrası öğrenciler için kampüs dışında 
konaklama çözümleri sunmak konusunda 
uzmanlaşmıştır. Bu, öğrenciler için ücretsiz bir 
hizmettir ve kampüs dışında yaşayacak bir yer 
bulmak için etkili bir yoldur. Daha fazla bilgi 
için lütfen www.Places4Students.com adresini 
ziyaret edin.
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  Isabella (Jinghua) 
Deng

“ Benim kariyer amacım pazarlama 
alanında profesyonel bir araştırmacı 
olmak. Bu alan dahilinde müşteri 
ya da tedarikçi tarafında çalışmak 
istiyorum. Şu anda dünyanın önde 
gelen medya ajanslarından bir 
tanesi olan MediaCom şirketinde 
araştırma ve içgörü alanında stajyer 
olarak çalışmaktayım. Bu stajyerlik 
zamanımda analitik yeteneklerimi 
çok kısa bir zaman içerisinde 
güçlendirmeyi başardım. Bunlara 
ek olarak aynı zamanda gerçek 
piyasa pazarları ile içli dışlı olma 
imkanı elde ediyorum ki bu da bana 
iş hayatının nasıl işlediğini birinci 
elden tecrübe etme imkanı veriyor.
Bu staj, okulda almış olduğum 
teorik bilgileri gerçek hayattaki 
uygulama alanlarına entegre etmemi 
sağlayarak, bana teoriyi pratiğe 
dönüştürme imkanı veriyor.”

 Ethan Zhao

“ Bu hayattaki amacım golf 
sektöründe çalışmak. Spor ile 
ilgili herşeyi çok seviyorum ve 
umut ediyorum ki bir gün yeterli 
tecrübeye ulaştığım vakit, golf 
direktörü olacağım veya bir golf 
sahasında genel müdür olmak.
Kültürel, sosyal imkanlardan 
yararlanabilmek ve dil becerimi 
geliştirmek için Kanada’da 
eğitim almayı seçtim. Georgian’ı 
seçmemdeki nedenler ise 
üniversitenin yeri, sahip olduğu 
sosyal ve kültürel imkanlar, 
son olarak üst derecedeki 
golf programı ve badminton 
takımı.Georgian’daki imkanlar 
hayatımda büyük değişikliklere 
yol açtı. İngilizce konuşma ve 
yazma yeteneklerim bir hayli 
ilerledi. Okulun sağlamış olduğu 
geziler ve sosyal aktiviteler ile 
birçok yeni arkadaş edindim 
ve Kanada’yı tanıdım.”

 Marina Pereira  
 Ricardo

“ 2008 yılında Brezilya’da Ürün 
Tasarımı programına başladım, 
sonrasında ise tam burs 
kazanıp Georgian’da iç dizayn 
okumaya başladım. Buradaki 
program yoğun ve gereken 
bütün dersler vardı. Bir buçuk 
yıl Georgian’da okuduktan 
sonra Brezilya’ya dönüp asıl 
programımı tamamladım. Şimdi 
ise kendi ürünümü piyasaya 
sürmek üzere MaricDesign’da 
çalışıyorum.Georgian’daki 
herşey mükemmeldi. Kazanmış 
olduğum tecrübe benim için 
çok özeldi çünkü kendi ülkem 
dışında bir ülkeye, arkadaşlarımı 
ve ailemi bırakarak eğitim almaya 
gitmiştim. Her nasıl olduysa başka 
bir dil konuşulan başka bir ülkede 
olmama rağmen kendimi evde 
gidi hissetmiştim ve çok güzel 
arkadaşlıklar kurmuştum.”

 Abdulkader Ghourab

“ Kanada’ya Suudi Arabistan’dan geliyorum ve tüm eğitim hayatım boyunca İngilizce eğitimi 
aldım. Ailem benden Kadana pasaportu almamı istedi çünkü onlara göre bunun hayatımda 
daha iyi imkanlara yol açacağına inanıyorlardı. Barrie’de yaşayan iki tane halam ve kuzenlerim 
Georgian’ı seçmemi tavsiye ettiler. Ben de lisans programım için Georgian’ı tercih ettim.

  İlk başladığım zamanda İngilizce konuşmam yeterli seviyedeydi ama yazma 
yeteneklerimin üzerinde çalışmam gerekiyordu. Georgian College’da ki Akademik 
İngilizce Kursunun (EAP) bu sorunumu aşmamda çok faydası oldu. Karşılaşa bileceğiniz 
herhangi bir soruna yardımcı olmak için her zaman hazırdılar. Eğer bire bir yardım 
almanız gereken konular olursa buradaki öğretmenler size yardım etmek için her zaman 
vakit ayırıyorlar Bu günlerde ise Makina Mühendisliği Teknolojisi programındayım ve 
şunu açıkça söyleyebilirim.Matematik merkezinin size her zaman açık olması büyük 
bir avantaj.Şimdiye kadar buradaki tecrübelerim mükemmel. Burası güçlü ve tecrübeli 
bir kolej, başarılı olmak için gereken bütün imkanları burda bulabilirsiniz”

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ
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 Chris Jiang

“ Kanada’da eğitim almayı seçmemde ki neden çok kültürlülük konusunda 
dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi olması ve yüksek seviyede 
bir eğitim sistemi bulunması. Aynı zamanda önce Georgian’dan mezun 
olmuş arkadaşlarımla konuşarak onların fikrlerini aldım.Barrie’deki 
çalışma ve öğrenme ortamımı çok seviyorum, buradaki harika manzara, 
sağlıklı yaşam tarzı ve insanların bir birine karşı iyi davranması. Buradaki 
öğretmenler daha iyi öğrenebilmeniz için ellerinden geleni yapmaktalar 
bu nedenle Buradaki eğitim sistemi harika. Bu güzel imkanlar bir 
yandan aynı zamanda görevliler ve öğretmenler her zaman sizi gönüllü 
işler veya yarım zamanlı işler hakkında devamlı bilgilendiriyorlar bu da 
benim buradaki hayatımı daha da kolaylaştırdı. Şu ana kadar Kanada’da 
kazanmış  olduğum bütün tecrübelerden zevk aldım. Bunlara dahil 
olarak kampüs içinde öğrenciler için olan The Last Class’dan çok 
memnunum.  
Ülkemden sadece ben 50 kişilik bir çalışma takımına 
seçildim ve bu başarım ile gurur duyuyorum. Burada 
bulunduğum tüm zamanım boyunca sanki çalışmıyormuşum 
hayattan keyif alıyormuşum gibi geldi!”

 Tsai-Tung Chen

“ Taiwan’dan gelerek Kanada’da eğitim almayı seçtim 
çünkü yaşamak için çok güzel bir atmosfere sahip 
ve İngilizce öğrenmek için mükemmel bir ortam 
olduğunu duydum. Gelmeden önce internette hangi 
koleje gideceğim üzerine yaptığım araştırmada 
gördüm ki Georgian College birçok ilginç programa 
sahip ve özellikle hayalimdeki program olan İç 
dizayn. Barrie da yaşamaktan büyük keyif aldım 
çünkü buradaki insanlar son derece sıcak ve samimi 
ve yardıma ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda 
oldular. Barrie’de kışın ve yazın yapabileceğiniz 
birçok aktivite bulunmaktadır ve manzara ise her 
mevsim nefes kesici. Georgian’da makale veya diğer 
yazım ödevlerine yardımcı olmak üzere Write On 
servisi bulunmakta ki bana ödevlerimde çok yardımcı 
oldular. Hafta içi veya hafta sonu erişebileceğiniz bu 
servis okul hayatınıza büyük kolaylık sağlamaktadır. 
Kariyerimin yaratıcı ve bana tecrübe katacak bir çok 
zorluklardan oluşmasını istiyorum. İnsanlar yaptıkları 
işi sevdiklerinde hiçbir zoruluğun onları amaçlarından 
uzaklaştırabileceğini düşünmüyorum. Herkes için 
de böyle bir kariyer ve hayat diliyorum. ”

 Yang Yang

“ Georgian’ı seçmemdeki nedenler büyük bir 
kampüslerinin olması, harika bir altyapı ve bilgisayar 
laboratuar imkanlarının bulunması. Katılmış olduğum 
program ko-op çalışma dönemi bulundurmakta ve 
bence bu imkan yurt dışından gelen öğrenciler için 
çok önemli çünkü burada Kanada’da çalışma ve iş 
tecrübesini kazanma  imkanı elde ediyoruz. 
 
Georgian’da Makine Mühendisliği Teknolojisi 
bölümünde okuyorum. Buradaki eğitim geçek 
iş hayatındaki işverenlerin isteklerini karşılamak 
üzere dizayn edilmiş. Burada eğitim veren 
öğretmenler ve profesörler gerçek hayat tecrübesi 
olan eğitimciler.Ko-op çalışma dönemimde keyif 
alarak çalıştım. Okulda öğrenmiş olduğum bilgileri 
gerçek hayatta uygulama imkanı elde etmiş 
oldum.Mezun olduktan sonra Çin’de de yeri olan 
uluslararası bir üretim şirketinde tam zamanlı bir iş 
bulup mühendis olarak çalışmak istiyorum.”
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Kampüsteki 
öğrencilerin 
%95’i anadili 
İngilizce 
olan 
Kanadalılar
Georgian College 
uluslararası öğrencilerin 
gündelik hayata 
alışmaları için ideal bir 
ortam sunmaktadır. 
Ders saatlerinin 
dışında öğrenciler 
kolej atmosferi ve 
sürekli gerçekleşen 
çeşitli aktivitelerden 
de faydalanır. Sınıftan 
çıkar çıkmaz ,anadili 
İngilizce olan kanadalı 
öğrencilerlesiniz. 

Yüksek öğrenim ortamında 
Kültürel Kaynaşma
Barrie kampüsündeki Akademik Amaçlı İngilizce 
Programı(EAP) öğrencilere Kanada’da lise sonrası 
eğitim, iş ve yaşamlarında başarılı olmaları için 
gerekli becerileri sunmaktadır. Languages Kanada 
tarafından akredite edilmiş bu dört seviyeli program 
yerel öğrenciler gibi, uluslararası öğrencilere de 
açıktır. Her bir dönem14 haftalık sınıfiçi dersten 
oluşur. Alınabilecek minimum eğitim süresi 7 haftadır. 
Derslerimiz konuşma, okuma, yazma, kelime ve 
gramer becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır 
ve bilgisayar destekli dil öğrenimi de buna dahildir. 
Multimedya sınıflarımız ve dil laboratuarlarımız, TESL 
sertifikalı öğretmenlerimiz ve kolej aktivitelerimiz 
ana dili ingilizce olmayanlar için pratik yapmak 
ve ingilizce becerilerini geliştirmek için ideal 
bir ortam sağlamaktadır. Dördüncü seviyedeki 
öğrenciler ingilizce eğitim görürken bir kolej dersi 
de alabilirler. Dördüncü seviyeyi geçen öğrenciler 
direk olarak kolej eğitimine başlayabilirler.

Georgian College’da İngilizce 
Öğrenmenin Avantajları
Georgian College, yoğun dersleri sosyal ve kültürel 
aktivitelerle birleştiren, hızlı ve verimli bir ingilizce 
programı sunar. Bu, uluslararası öğrencilere 
derin kültürel ve sosyal entegrasyon sağlar.

DİĞER AVANTAJLAR:
••  Değişmeyen ders başlangıç tarihleri ve gruplar

•• Haftada 24 saatlik dersler

•• Uluslararası gruplar

•• 25’den fazla uyruktan öğrenci

•• Her sınıfta azaltılmış öğrenci sayıları

••  Yüksek kalitede anadili ingilizce olan 
öğretmenler

•• Kütüphane ve multimedya laboratuarları 

•• Sosyal ve kültürel geziler

••  Kanadalı öğrencilerle konuşma, okuma ve yazma 
kulüpleri

••  Tüm kolej hizmetlerinin tam kullanımı: 
kafeterya, kütüphane, spor salonu, fitness 
merkezi ve daha fazlası

AKADEMİK  
AMAÇLI İNGİLİZCE

Advanced

Upper intermediate
High intermediate
Intermediate

Low intermediate
Pre intermediate

Elementary

Beginner

8.5-9.0  110-120    CPE

     CAE
5.5+  65-79             625+ 

     FCE

5.0  46-64             500-625

4.5  30-45             375-500

3.0-4.0  Up to 29             Up to 375

C2

P
R

O
FI

C
IE

N
T

U
SE

R

C1

B2

IN
D

E
P

E
N

D
E

N
T

U
SE

R

B1

A2

A1

4

3

2

1

English              European             Georgian       IELTS     TOEFL   Cambridge   TOEIC
Language Levels          Framework          EAP Levels       iBT      TESOL

B
A

SI
C

U
SE

R

 GEORGIAN 
COLLEGE ’IN EAP 
SEVİYELERİ NASIL 
İŞLER

Bu tablo sadece tahmini seviyeleri göstermektedir. Gerçek seviyeniz geldiğinizde yapılacak olan sınavla belirlenecektir

BAŞLANGIÇ TARİHLERİ: HER YIL 
OCAK, MART, MAYIS, TEMMUZ, 
EYLÜL VE KASIM AYLARININ 
BAŞLANGICI OLMAK ÜZERE 
ALTI BAŞLANGIÇ TARİHİ 
SUNUYORUZ..
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İNGİLİZCE VE DAHA FAZLASI
İngilizce ve daha fazlasını öğrenmek varken neden sadece İngilizce 
öğrenesiniz ki?
Georgian uygulamalı sanatlar ve teknoloji kolejidir Hazırlık öğrencisi olarak boş zamanlarınızda bir çok kredisiz 
derslerimizden herhangi birine kaydolarak kendinize fayda sağlayablirsiniz.Yüzlerce seçeneğimiz var. Gün içinde İngilizce 
derslere girin fakat akşamları veya cumartesileri ise aşağıdaki gibi büyüleyici dallarda atölyelere ya da bir kursa katılın:

•• Hayvan Bakımı

•• İşletme

••  Bilgisayar ve bilgi teknolojisi

•• Aşçılık, şarap ve alkollü içkiler

•• İletişim

•• Yaratıcı ve görsel sanatlar

•• Fitness ve rekreasyon

•• Genel eğitim seçmeli dersleri

••  Konaklama, turizm ve 
rekreasyon

•• Yabancı diller

•• Yaşam tarzı ve eğlence

•• Akıl, beden ve ruh

•• Motosiklet

•• Fotoğrafçılık

••  Yetişkinlere eğitim ve öğretim

••  Web tasarım ve dijital 
sanatlar  CHOUT  

GEORGIANCOLLEGE.CA/CON-ED ADRESİNDEN TÜM GÜNCEL DERS TEKLİFLERİMİZE GÖZ 
ATABİLİRSİNİZ

Kredisiz dersleri almak için ingilizce dil yeterliliği şartı yoktur. İngilizce becerilerinizin yeterli olduğu konusunda 
kendinizi rahat hissettiğiniz sürece bu dersleri alabilirsiniz!

Bu derslerin süresi toplamda dört ila 42 saat arasında değişmektedir. Bazıları tek günlük atölyeler iken diğerleri 
20 haftalık kurslar olabilmektedir. 42 saatlik kursların bir çoğu haftada bir kez, haftada 3 saat olmak üzere 20 hafta 
boyunca akşam7 ile10 saatleri 
arasında sunulmaktadır.

Ücretleri düşüktür çünkü uluslararası 
öğrenciler de Kanadalı öğrencilerle 
aynı ücreti öderler. 80$-400$ 
arasındaki bir ücretle, cumartesileri 
yarım gün ya da 4 aya kadar süren 
haftalık dersler alabilirsiniz.

Sürekli eğitimde bulunan kredili dersler, 
tam zamanlı kredili derslerle aynı katılım 
şartlarına sahiptir. Kredisiz dersler 
herkese açıktır ve genel kabul şartı 
yoktur.
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ZAMAN 
KAZANIN

BIR YIL 
KAZANIN+
Georgıan’da master 
programına başlayarak.

Örnek olarak:

ÜÇ YIL:
Georgıan College’da 
Havacılık yonetimi üzerine 
ileri diploma programı

+
BİR YIL:
Griffith Üniversitesinde 
Havacılık Yönetimi üzerine 
Yüksek Lisans programı 
(örgün veya uzaktan eğitim).

=
YÜKSEK LİSANS 
DİPLOMASI
(Örnek amaçlıdır. Kredi ve 
detaylar için kredi transfer 
ofisine uğrayınız)

GEORGIAN COLLEGE’IN 
AVANTAJI

Ko-op eğitim sistemi ve iş deneyimi bir 
çok diploma ve derece programımızın 
anahtar bileşenleridir
Ko-op programları öğrencilerin eğitimleri sırasında profesyonel alanlarında 
ücretli iş deneyimi kazanmalarını sağlar. Örneğin iki yıllık bir diploma programı şu 
şekilde olabilir:

Ko-op programlarımıza kaydolan ve akademik şartları yerine 
getiren öğrenciler akademik ders dönemleriyle ücretli çalışma 
dönemlerini değişimli olarak gerçekleştirebilirler.

Ko-op programlarımızın birçoğu tam zamanlı ve maaşlıdır. Dolayısıyla her bir 
Ko-op döneminde 6000 ila 8000 dolar arasında bir kazanç sağlayabilirsiniz.

Uluslararası Ko-op ofisimizdeki ekibimiz özgeçmişinizi geliştirmeniz ve iş 
başvurularınızda mülakat becerilerinizi arttırmanız için size yardımcı olacaktır.

Referanslarınızı diploma ve lisans 
diploması ile ikiye katlayın!
Ortaklık ve degişim anlaşmaları sayesinde Georgian College mezunları 
başka bir programa kredi transferi ile başvurabilirler. Georgian College 
programları güncel olarak yüzde 98 oranında en az bir başka programa geçiş 
seçeneği bulundurmaktadır. Georgian programları toplamda 500 Kanada 
çapında ve 47 adet Ontario eyaleti içerisindeki kurumlardan seçenekler 
sunmaktadır.  Daha detaylı bilgi için kredi transfer merkezimizi ya da 
GeorgianCollege.ca/admissions/credit-transfer adresini ziyaret ediniz.  .

Birçok işveren diploma veya lisans diploması olan mezunlara iş önceliği 
vermektedir. Bunun arkasındaki sebep sadece diploma sahibi olmaları değil 
aynı zamanda ko-op programı ile belirli bir iş tecrübesine ulaşmış olmalarıdır.

Üniversite Ortaklık Merkezi –
Bir benzeri daha yok
Georgian’daki üniversite ortaklık merkezinde, sizi çok iyi anlıyoruz. Dünyanın 
değiştiğini ve şu anki öğrencilerin daha esnek seçeneklere yöneldiğinin 
farkındayız.

Bu nedenle öğrencilerimize kariyer odaklı programlarımızı sağlıyoruz aynı 
zamanda dünya çapında bir çok kuruma transfer imkanları sağlıyoruz. Bu 
üniversitelerde lisans ve lisans üstü programlara katılma imkanları sağlıyoruz.

Her yıl daha çok diploma programları hazırlamaya çalışıyoruz. Akademik veya 
kariyer hedefleriniz ne olursa olsun Georgian başarınızı hızlandırmak için doğru 
seçim.

Semester 2Semester 1 Work Term 1 Semester 3 Work Term 2 Semester 4
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Program name Work type Start Years Credential

B
U

SI
N

E
SS

Advertising and Marketing Communications Field placement Sept. 2 DI

Automotive Business Co-op Sept./Jan. 2 DI

Aviation Management (Co-op) Co-op Sept. 3 DI

Business Co-op Sept./Jan. 2 DI

Business - Accounting Sept./Jan. 2 DI

Business - Accounting Co-op Sept./Jan. 2 DI

Business Administration - Accounting Co-op Sept./Jan. 3 DI

Business Administration Co-op Sept./Jan. 3 DI

Business Administration - Human Resources Co-op Sept./Jan. 3 DI

Business Entrepreneurship Sept./Jan. 2 DI

Office Administration - Executive Sept./Jan. 2 DI

Office Administration - General Sept./Jan. 1 CE

Office Administration - Legal Sept./Jan. 2 DI

Office Administration - Medical Sept./Jan. 2 DI

C
O

M
M

U
N

IT
Y Child and Youth Worker Field placement Sept./Jan. 3 DI

Community and Justice Services Field placement Sept./Jan. 2 DI

Developmental Services Worker Field placement Sept. 2 DI

Early Childhood Education Field placement Sept./Jan. 2 DI

Police Foundations Sept./Jan. 2 DI

Protection, Security and Investigation Field placement Sept. 2 DI

Social Service Worker Field placement Sept./Jan. 2 DI

C
O

M
P

U
TE

R
S Computer Programmer Co-op Sept./Jan. 2 DI

Computer Programmer Analyst Co-op Sept./Jan. 3 DI

Computer Systems Technician - Networking Co-op Sept./Jan. 2 DI

Interactive Web Design and Development Co-op Sept./Jan. 2 DI

D
E

SI
G

N
 A

N
D

 V
IS

U
A

L 
A

R
TS

Art and Design Fundamentals Sept./Jan. 8 months CE

Digital Photography and Imaging Sept./Jan. 2 DI

Fine Arts Sept. 2 DI

Fine Arts - Advanced Sept. 3 DI

Graphic Design Sept. 3 DI

Graphic Design Production Sept. 2 DI

Interior Decorating Field placement Sept./Jan. 2 DI

Interior Design Sept. 2 DI

Interior Design Sept. 3 DI

Hairstyling Co-op Sept. 2 DI

Jewellery and Metals Sept. 2 DI

E
N

G
IN

E
E

R
IN

G Architectural Technician (Co-op) Co-op Sept. 2 DI

Architectural Technology (Co-op) Co-op Sept. 3 DI

Civil Engineering Technician - Construction Co-op Sept. 2 DI

Civil Engineering Technology (Co-op) Co-op Sept. 3 DI

Electrical Engineering Technician (Co-op) Co-op Sept./Jan. 2 DI

Electrical Engineering Technology (Co-op) Co-op Sept./Jan. 3 DI

Environmental Technician (Co-op) Co-op Sept. 2 DI

Environmental Technology (Co-op) Co-op Sept. 3 DI

Marine Technology - Navigation Co-op Sept. 3 DI

Mechanical Engineering  Technology Co-op Sept. 3 DI

Mechanical Technician - Precision Skills Co-op Sept. 2 DI

Power Engineering Technology Co-op Sept. 3 DI

LİSE SONRASI PROGRAMLAR
Program bilgileri ilerleyen zamanlarda değişebilir. Lütfen GeorgianCollege.ca adresini ziyater edin veya kayıt ofisimize uğrayın.  
Referanslar: CE – sertifika; DI – diploma; DE – lisans; GC – mezun sertifika
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FO
U

N
D

AT
IO

N General Arts and Science Sept./Jan. 1 CE

General Arts and Science Sept./Jan. 2 DE

Acupuncture Internship Sept. 3 DI

Dental Assisting (Levels I and II) Sept./Jan. 3 DI

Dental Hygiene Sept. 3 DI

H
E

A
LT

H
 A

N
D

 W
E

LN
E

SS

Denturism Jan. 3 DI

Esthetician Sept./Jan. 2 DI

Massage Therapy Sept. 3 DI

Massage Therapy - Fast Track Sept./Jan. 2 DI

Occupational Therapist Assistant/Physiotherapist Assistant Sept./Jan. 2 DI

Opticianry (Co-op) Co-op Sept./Jan. 2 DI

Personal Support Worker Sept./Jan. 1 CE

Pharmacy Technician Sept./Jan. 2 DI

Pre-Health Sciences Sept./Jan. 1 CE

Veterinary Assistant Sept. 1 CE

H
O

SP
IT

A
LI

TY

Culinary Management (Co-op) Co-op Sept./Jan. 2 DI

Fitness and Health Promotion Sept. 2 DI

Golf Facilities Operation Management Co-op Sept. 2 DI

Hospitality Administration - Hotel and Resort Co-op Sept. 3 DI

Hospitality Management - Hotel and Resort  Co-op Sept./Jan./May 2 DI

Recreation and Leisure Services Co-op Sept./Jan. 2 DI

Snow Resort Operations Co-op Sept. 2 DI

Tourism and Travel Co-op Sept./Jan. 2 DI

TR
A

D
E

S Carpentry Techniques Sept. 8 months CE

Gas Technician Sept./Jan. 1 CE

Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Techniques Co-op Sept. 2 DI

D
E

G
R

E
E Bachelor of Business Administration (Management and Leadership) Sept. 4 DE

Bachelor of Business (Automotive Management) Co-op Sept. 4 DE

Bachelor of Business (Golf Management) Co-op Sept. 4 DE

Bachelor of Human Services (Police Studies) Co-op Sept. 4 DE

Bachelor of Science in Nursing (Georgian College/York University) Clinical placement Sept./Jan. 4 DE

G
R

A
D

U
A

TE
 C

E
R

TI
FI

C
A

TE

Addictions: Treatment and Prevention Internship Sept. 1 GC

Entrepreneurship and Small Business Management Sept./Jan. 1 GC

Event Management Sept./Jan. 1 GC

Food and Nutrition Management Field placement Jan. 1 GC

Goldsmithing and Silversmithing Sept. 1 GC

Human Resource Management Industry placement Sept./Jan./May 1 GC

Information Systems Security Internship Sept. 1 GC

International Business Management Internship Sept./Jan. 1 GC

Kitchen and Bath Design Field placement Sept. 1 GC

Marine Engineering Management Jan. 1 GC

Medical Skin Care Therapies Clinical placement Sept. 1 GC

Museum and Gallery Studies Internship Sept. 1 GC

Research Analyst Internship Sept./Jan. 1 GC

Therapeutic Recreation Internship Sept. 1 GC
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Bu kitapçıkta ve İnternet sitemizde belirtilen her 
programın farklı kabul şartları vardır. Kabul almanız için 
tüm gereklilikleri yerine getirdiğinizden emin olun. Bazı 
programlar çok fazla tercih edilmektedir. Sorunuz mu var? 
İletişim için international@georgiancollege.ca

4

5

Araştırmanızı yapın
Kampüslerimizi ziyaret edin, İnternet 
sayfamızı inceleyin, programlarımızı 
araştırın, bizi arayın yad a bir email 
gönderin. Sizden haber almayı 
çok isteriz! Tur rezervasyonu için 
GeorgianCollege.ca/tours sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz.

1

Kabul edildin!

9

Şartları yerine getir

Ya okul ücretinin tamamını 
yada depozitoyu
ödeyebilirsin.

6
Depozitonu öde

Derslere 
kaydol

7
Oryantasyona 

katıl

Oryantasyona gel! Yeni öğrencilerle tanış.
Kampüsü tanı, eğitmenlerinle konuş ve 
bölümünü daha iyi tanı.

8
Derse başla! Bağlanın

Sosyal ağımıza katılın(Facebook, Twitter, YouTube 
ve fazlası),kampüsteki kulüplere üye olun, 
öğrenci konseyinin etkinliklerine katılın, okul 
içi spor takımlarının bir parçası olun – Georgian 
topluluğuyla bağlantııya geçin. Bugün başvur!

10

Bu tarihren önce başvurman avantaj ama 
dönem başladıktan sonrada eğer programda 
yer varsa başvurabilirsin. Detaylar için 
international@georgiancollege.ca adresine 
mail at.

2
1 şubat tarihinden once başvurun

Eğer kabul 
edildiysen 
Georgian 
College’ın 

kayıt 
ofisinden 

bir e-posta 
alacaksın.

3

Öğrenci vizesine 
başvur
www.cic.gc.ca

BİR GEORGIAN  
ÖĞRENCİSİ OLMAK İÇİN
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BUGÜN BAŞVUR!
Kabul Süreci:
1.BAŞVURU
İnternet üzerinde www.GeorgianCollege.ca/international/
future-students/ adresinde bulabileceğiniz uluslararası 
öğrenci başvuru formunu (PDF) doldurun 

••  Öğrenci vizesi almak için yeterli zamanınız olduğundan emin 
olmak için başvurular mümkün olduğunca erken yapılmalıdır.

••  Son başvuru tarihleri: Eylül başlangıcı için 1 Mayıs, Ocak 
Başlangıcı için 1 Ekim’dir. Bu tarihlerden sonar ilk gelen 
kaydolur. Çok rağbet gören programlar için eğer yer varsa 
başvurular yıl boyunca kabul edilir.

••  Başvurunuzla birlikte 100 Kanada dolarını da ödediğinizden 
emin olun. Başvuru ücreti ödenmeyen başvurular 
değerlendirilmeyecektir. 

••  Eğer Georgian’a başvurunuzun üzerinden 1 yıl geçtiyse yeni bir 
başvuru formu doldurmanız ve tekrar 100 Kanada doları başvuru 
ücretini ödemeniz gerekir.Akademik belgelerinizi başvuru 
sırasında sunmanız gerekmez. Eğer gerekliyse biz sizden isteriz. 

2. GEREKLİ BELGELER
••  İngilizce test sonucunuzun, transkriptinizin ve diğer 
belgelerinizin orjinalini veya onaylı kopyasını tarayarak, 
başvurunuzla beraber mail yoluyla gönderebilirsiniz. Taramalar 
yüksek çözünürlüklü olmalıdır. Kabul sürecinin bir parçası olarak 
istenmediği sürece orjinal veya onaylı belgelerinizin fotokopisi 
gerekmez.

••  Öğrenciler mezuniyet, alınan dersler ve mezuniyet derecelerini 
kanıtlamalıdır.

••  O yıl mezun olacak öğrenciler 1. Dönem notlarını gösteren 
transkriptlerini gösterebilirler.

3. KABUL
Kabul kararınız verildiğinde siz veya temsilciniz kabul (veya 
red) mektubunu mail olarak alacaktır.Tüm kabul gereklilikleri 
tamamlandığında bir final/şartsız mektup gönderilecektir. Şartlı kabul 
alan öğrenciler son kabul mektubunu almak için 1 Haziran tarihine 
kadar gerekli evrakları tamamlamalıdır.

4. TEMİNAT
Programdaki yerinizi garantilemek için ilk yarıyıl ücretinin, Eylül 
başlangıcı için 24 Haziran’a, Ocak başlangıcı için de 15 Ekim’e kadar 
ödenmesi gerekmektedir. İptal durumunda 500 dolarlık bir kesinti 
yapılır.

5. ÖĞRENCİ İZNİ/VİZE
Okul ücretinizi yatırdığınıza dair faturayı ve kabul mektubunuzu elinize 
alır almaz Kanada elçiliğine veya konsolosluğuna öğrenci vizesi 
için başvurabilirsiniz. Not: Başvuru süreci 4-6 ay arasında sürebilir.
Lütfen vizenizi alır almaz  reginternational@georgiancollege.ca 
mail adresinden bize bilgi veriniz. Georgian College’ın tanımlanmış 
öğrenim kurumu numarası CIC DLI# 01939567736’dir. 

6. SONRAKİ ADIM
Konaklama, havalimanı karşılama ve oryantasyon 
bilgisi için www.GeorgianCollege.ca/international/
student-services/ adresini ziyaret edin.

Diploma, derece ve 
lisans sertifikası 
programları kabul
gereksinimleri
SERTİFİKA, DİPLOMA
VE DERECE PROGRAMLARI
İÇİN GEREKENLER:
••  Mezuniyetinizi, alınan derslerinizi 

ve ders notlarınızı gösteren 
ortaokul veya lise transkripti.

••  İngilizce ve (bir çok program için) 
12. Sınıf seviyesinde matematik.

LİSANS ÜSTÜ SERTİFİKA
PROGRAMLARI
İÇİN GEREKENLER:
••  Mezuniyetinizi, alınan derslerinizi 

ve ders notlarınızı gösteren 
yüksekokul veya üniversite 
transkripti

İNGİLİZCE DİLİ YETERLİLİĞİ
İÇİN GEREKENLER:
••  İlk konuşulan dili ingilizce olan 

bir ülkede, eğitim dili İngilizce 
olan bir liseden 4 tam yıla 
denk eğitim almış olmak

••  İlk konuşulan dili ingilizce olan 
bir ülkede, eğitim dili ingilizce 
olan ve akredite edilmiş 
lise sonrası bir programda 
1 yılı tamamlamış olmak 

••  Georgian’ın Akademik Amaçlı 
İngilizce (EAP) programından 
4. Level seviyesinde, diplama 
ve sertifika programları için 
%60 veya daha üstü bir oranda; 
derece programları için %75 veya 
daha üstü bir oranda; lisans üstü 
sertifika programları için %80 veya 
daha üstü bir oranda başarıyla 
mezun olmak (Hemşirelik ve İlaç 
Teknisyenliği için geçerli değildir)

••  Ontario eyaletinde bir devlet okulu 
tarafından verilen lise diplomasına 
ve ingilizce kredisine(Seviye 
12U, M veya C) sahip olmak

Yukarıdaki hiç bir kritere uymayan 
adaylardan geçerli bir ingilizce 
dili yeterlilik sınavından gerekli 
olan puan istenecektir. (Geçerli 
ingilizce sınavlarının listesi için 
lütfen Georgian’ın uluslararası 
Internet sayfasını ziyaret edin)



One Georgian Drive 
Barrie Ontario Canada 
L4M 3X9

international@georgiancollege.ca

T: 705.728.1968

ÖNEMLİ NOT
Georgian Uygulamalı Sanat ve Teknoloji Koleji Ontario eyaleti Eğitim Bakanlığı tarafından 
kurulmuştur ve finanse edilmektedir. Bu yayında açıklanan ders listeleri ve akademik 
programlar, kolej onaylı gereksinimleri ayrıca diploma ve sertifika programlarının seçim 
olanaklarını göstermektedir. Georgian College, süregelen inceleme ve değişikliğe bağlı 
olarak, bilgilerin basım zamanındaki doğruluğunu ve gerekli bilgilerin güncelliğini kontrol 
etmek için büyük çaba sarf eder. Kolej, kurslara ve programlara ulaşmayı sınırlama, 
programları, kursları, ders programını ve kampüs lokasyonlarını değiştirme veya iptal etme 
haklarını kendi güvenliği için gizli tutar. Bu gibi durumlarda, kolej öğrencilerin diploma veya 
sertifika gerekliliklerini yeterli şekilde tamamlamaları için gerekli programlara kayıtlarının 
yapılmasına olanak tanır. Gelecekteki öğrencilerin koleje kaydolmadan önce veya yeni 
kaydolanların kurs/program seçimlerini yapmadan önce kolejin mevcut en güncel bilgilerine 
danışmaları tavsiye edilir. Ortaklık ve transfer anlaşmaları durumunda, başvuru sahipleri 
Georgian programlarına başvurmadan önce en güncel bilgilere ulaşmak için doğrudan 
ortaklık/transfer biriminden kontrol etmelidirler.

BİZİ TAKİP EDİN!


