Stajlı İşletme Yönetimi
Diploma Programı
Önemli bilgiler
Başlangıç tarihleri:
Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz,
Eylül, Kasım
Tam Gün Akademik Süre:
48 hafta sınıfta ve
24 hafta uygulamalı eğitim
Toplam Süre:
Planlanmış aralar dahil 109 hafta

Toronto School of Management Hakkında
Toronto School of Management (TSoM) olarak, yenilikçi
ve kariyer odaklı programlar tasarlamak ve uygulamak
için sektör liderleri ile birlikte çalışıyoruz. Öğrencilere
akademik mükemmelliği ve uygulamalı işbaşı deneyimini
denge içinde sunmak için yorulmaksızın çaba gösteriyor
ve hedeflerinin peşinde koşan bireyleri kariyerlerinde
daha fazla ilerlemeleri için eğitiyoruz.

Neden Stajlı İşletme Yönetimi Diploma
Programı Eğitimi almalısınız?
Bu iki yıllık program, işletme alanında kariyer yapmak
isteyenler için idealdir. Bu eğitim, öğrencileri pazarlama,
finans, insan kaynakları ve yönetim gibi çeşitli alanlardaki
pozisyonlara hazırlar.
Bu program işletme en son gelişmelere odaklanırken
size şu konularda destek verir:
•

Finans yönetimi, pazarlamanın temel ilkeleri ve etkin
stratejilerin oluşturulması da dahil olmak üzere başarılı
işletme tekniklerini ve teorilerini tanımlamak ve
anlamak

•

Yönetici olarak hızla etkin olabilmek için gerekli
becerileri ve bilgileri kazanırken hedeflerinize
ulaşmanıza yardımcı olacak kişisel ve mesleki
becerilerinizi geliştirmek

•

İşletme etiğini sürekli uygulamak da dahil olmak üzere
hem bireysel hem de bir ekibin parçası olarak etkin
faaliyet göstermek için gerekli bilişsel ve sorun çözme
becerilerini kullanmak

•

Çeşitli kültürlerde ve ülkelerde çalışabilmek için
hazırlık ve etkin iletişim stratejilerinin nasıl
oluşturulacağını anlamak

Program modülleri
En az 960 saatlik yönlendirmeli eğitimin ardından köklü bir işletmede
480 saatlik uygulamalı bir staj yapacaksınız.
Bir işe yerleştirilmek, öğrendiğiniz teorik bilgileri iş koşullarında
uygulayarak deneyimlemenize yardımcı olacak. Sizleri mülakatlara
göndererek işe yerleştirilmenize yardımcı olacağız.
Program modülleri şunlardır:
Windows ve MS Office Hakkında Temel Bilgiler
• Simply ile Bilgisayarlı ve Finansal Muhasebe, Defter Tutma
• İş Ortamı
• Finansal Kaynakların Yönetimi
• Kuruluşlar ve Davranışlar
• Pazarlama İlkeleri
• İş Kararlarının Verilmesi
• Araştırma Projesi
• Finansal Muhasebe ve Raporlama
• Kişisel ve Mesleki Gelişim
• Kişilerle Çalışma ve Liderlik Yapma
• Sonuçların Gerçekleştirilmesi için İş Faaliyetlerinin Yönetimi
• İletişimin Yönetilmesi
• İşletmede Faaliyet Yönetimi
• İşletmede Çalışma Deneyimi
• İşletme Çalışma Etik Kuralları
• İşe Yerleştirme
•

Kabul Şartları
• Ontario Ortaöğretim Kurumu Diploması
veya Deng * veya Yetişkin öğrenci **
• 18 yaş veya üstü
• Ana dili İngilizce olmayan kişiler için IELTS
5,5 veya dengi
*Başka bir ülkede alınmış bir not dökümü, diploma
veya sertifika, onaylı bir değerlendirme kuruluşu
tarafından bir Ontario OSSD seviyesinde olduğunun
belirlenmesi halinde, Ontario lise diplomasına denk
kabul edilir.

Önceden onaylanmış tanınmış
değerlendirme kuruluşları şunlardır:
• World Education Services- wes.org
• Toronto Üniversitesi, Sürekli Eğitim
Okulu, Karşılaştırmalı Eğitim Birimi– learn.
utoronto.ca/ces
• International Credential Assessment
Service of Canada- icascanada.ca
** Yetişkin öğrencilerin en az 18 yaşında olmaları ve bir
Wonderlik Eğitim Seviyesi Sınavını geçmeleri gerekir.

Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
TSoM Stajlı İşletme Yönetimi Diploması almak için on yedi modülün
tümünü başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekir.
The assessment of each module consists of:
•

Bireysel Ödev veya Sınıf Testi: %50

•

Final sınavı: %40

•

Katkı Markası: %10

•

İşe Yerleştirme için Yerleştirme Raporu: %100

Kariyer fırsatları
Bu programın mezunları, çok uluslu
şirketlerde aşağıdaki pozisyonlara
başvuruda bulunabileceklerdir:
Pazarlama ve Satış Yöneticisi
Proje Koordinatörü
• İnsan Kaynakları Müdürü
• Perakende Müdürü
• İşletme Müdürü
• Muhasebe Müdürü
• Ofis Müdürü
• Yönetim Planlama Koordinatörü
•
•
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