Uluslararası Muhasebe ve Finans
Üretim Yönetimi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi

Yönetim

Yüksek Lisansı

Program Bilgileri

Verilen Temel Dersler:

Eğitiminizi Yönetim Yüksek Lisansı alanında yoğunlaştırmak size kariyer hayatınızda altyapınızı
oluşturacak olan kapsamlı işletme bilgisini kazandıracaktır. Bu program, uluslararası iş
dünyasında bir profesyonel ve lider olmanıza katkı sağlayacaktır. Kanada’da ya da yurtdışındaki
başka bir ülkede çalışmak amacıyla üretim, muhasebe, lojistik veya insan kaynakları yönetimi
alanında kariyerinizi devam ettirebilirsiniz.

Muhasebe Kavramları ve
Teknikleri
İşletme Stratejisi
Global Perspektiften Finans
Çalışan Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Pazarlama
Sayısal Çalışmalar

Tercihinize göre aşağıdaki farklı yönetim alanlarından herhangi birinde eğitim alacaksınız:
• Uluslararası Muhasebe ve Finans
• Üretim Yönetimi
• Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
Yaklaşık 16 ay süresince Kanada’da yaşayacak ve aynı zamanda burada eğitim alacaksınız. Bu
programda 4 akademik dönemde tamamlanmak üzere belirlenmiş 12 ders bulunmaktadır.
Eylül ve Ocak ayında öğrenci alımına başlayan Uluslararası Muhasebe ve Finans programları
hariç olmak üzere diğer programların tamamı Eylül’de başlamaktadır.
Akamedik çalışmalarınıza ek olarak ayrıca Yönetim İstihdam Yüksek Lisans Programına
da katılacaksınız. Odette Kariyer ve Yerleştirme Hizmetleri ile İdari ve Profesyonel Eğitim
Merkezi’nin ortaklaşa olarak katkıda bulunduğu bu program, mezun olduktan sonra iş
bulmanız için gerekli olan becerileri kazanmanız ve Kariyer Portföyünüzün gelişimi konusunda
size yol gösterecektir.

Daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret ediniz:
www.uwindsor.ca/internationalprograms

Windsor Üniversitesi

Birikim kazanın

Windsor Üniversitesi’nin misyonu, eğitim, bilim, araştırma ve bağlılık ile insanların daha iyi bir
dünya inşa etmelerini sağlamaktır.

Kanada’nın Bireysel Anlamda
En Kapsamlı Üniversitesi’ne Gelin

Kanada’nın en kapsamlı üniversitesi olan UWindsor, sahip olduğu 140 farklı lisans programı ve
profesyonel programında öğrencilerin öğrenme deneyimlerine büyük önem vermektedir.
Assumption College olarak 1857 yılında kurulan okul, 1963 senesinde devlet üniversitesine
dönüşmüştür. Programlar, Ontario Eyaleti Eğitim, Yüksekokullar ve Üniversiteler Bakanlığı
tarafından denetlenmektedir. Şu anda, dünyadaki 100’den fazla ülkeden gelen 17.000 tam
zamanlı ve yarım zamanlı öğrenci eğitimlerini sürdürmektedir.

Kabul Şartları

Kendinizi Burada Hayal Edin

• Windsor Üniversitesi tarafından onaylı olan bir akademik kurumda dört yıllık bir lisans
düzeyindeki (veya eşdeğer düzeydeki) eğitimin başarıyla tamamlandığını gösteren
onay. Lisans eğitimi sırasında B ortalama veya daha üzerindeki bir derecenin (Ontario
standartlarına dönüştürülmüş haliyle) alındığını gösteren kanıt.

Windsor Üniversitesi, hem pek çok
olanağı sağlayacak kadar büyük ve aynı
zamanda da kolayca tanınacağınız kadar
da küçüktür.

• IELTS sınavından 7.0 veya üzerinde ya da TOEFL sınavından 100 (ibt) veya üzerinde bir
puanın alındığını gösteren belge.

İsteğinize göre hem ufkunuzu hem de
arkadaş çevrenizi geliştirecek akademik,
eğlence amaçlı ve sosyal faaliyetlere
katılarak burada sınırsız sayıda fırsatı
yakalayacaksınız.

• İki farklı destekleyici Referans Mektubu (bunlardan en az bir tanesi akademik bir
kaynaktan olmalıdır)
• Windsor Üniversitesi’nden bir temsilciyle başarıyla gerçekleştirilen mülakat.
• Eğitim alma amacınızı anlatan bir Niyet Mektubu (yaklaşık olarak bir sayfa uzunluğunda)
*Akademik programa girişten önce ek olarak eğitim almak istiyorsanız veya gereken sınav
puanından daha düşük bir puan almışsanız katılabileceğiniz İngilizce kursları bulunmaktadır.
Kontenjan sınırı bulunmaktadır. Öncelik, yukarıdaki asgari şartların üzerindeki koşullara sahip
olan ve geçerli çalışma deneyimi olan adaylara verilecektir. Başvuru işlemleri için lütfen web
sitemizi ziyaret ediniz

Ücretler
Ücretlere tüm program giderleri dâhil olup, kitaplar, yaşam masrafları ve sağlık sigortası dâhil
değildir. Güncel öğrenim ücretlerinin ödenmesi hakkında ve tarihler hakkında bilgi edinmek
için www.uwindsor.ca/InternationalPrograms adresinden web sitemizi ziyaret ediniz veya
e-posta ile cepe@uwindsor.ca adresinden iletişime geçiniz

Canlı ve Dinamik
Windsor, Kanada’da etnik çeşitliliğin en yoğun olduğu şehirlerden biridir ve bulunduğu
coğrafya kendine özgü karakterini yansıtmaktadır. Windsor Üniversitesi’nin yakınında yer alan
topluluklar, uluslararası anlamda sahip olduğu doğal güzelliği ve lezzetiyle tanınmaktadır burada birbirinden farklı milletlerin gıda mağazalarını ve restoranlarını bulabilirsiniz. Kullanışlı
toplu taşıma sistemi ile istediğiniz yere gidebilirsiniz ve ayrıca birçok yer kampüsten sadece bir
yürüme mesafesi uzaklığındadır.

Uluslararası Öğrenci Birliği ve diğer çeşitli
öğrenci kulüpleri, arkadaşlık ve desteğin
yanı sıra akademik, sosyal ve eğlence
amaçlı faaliyet olanaklarını da sunmaktadır.
St. Denis Atletizm Merkezinde kapalı
mekan parkurunda koşu yapabilir, büyük
kapalı yüzme havuzunda yüzebilir veya
modern ağırlık kaldırma ve egzersiz
salonlarımızda çalışabilirsiniz.

