
 

 

 

 

 

 

 

 



Red River College (RRC), Winnipeg , Manitoba , Kanada'da bulunan bir 

üniversitedir. 200'den fazla derece, diploma ve sertifika programı ve yılda 21.000'den 
fazla öğrencisi ile eyaletin en büyük uygulamalı öğrenme ve uygulamalı araştırma 

enstitüsüdür. [1] Universite 1930 Yılında Kurulmuştur. 

Kolej% 94 lisansüstü istihdam oranına ve% 96 lisansüstü memnuniyet oranına 
sahiptir. [1] Her gün 6.000 ile 8.000 arasında öğrenci ve sürekli ve uzaktan eğitim 

programlarına kayıtlı öğrenciler devam etmektedir. Red River College, her yıl 60'tan fazla 
ülkeden yaklaşık 1500 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. [2] 

Kolej, biyoteknoloji , inşaat ticareti, dijital multimedya, iş, havacılık , hemşirelik, 
mühendislik teknolojisi ve diğer alanlarda 200'den fazla tam zamanlı programa 

sahiptir. [3] 

Kolej bir yıllık sertifika, iki ve üç yıllık diploma, ortak derece ve lisansüstü yüksek lisans 
programları sunmaktadır. Uluslararası öğrenciler için Ek Dil olarak İngilizce programları 

her ay başlar. [2] 

 

Red River College mezuınlarının işeyerleşme oranı % 96 ‘dan  fazladır. 

 

Kampüs Yerleri 

Notre Dame Kampüsü, Winnipeg 

Exchange Bölge Kampüsü, Winnipeg 

Stevenson Kampüsü Winnipeg, Winnipeg 

Stevenson Kampüsü Southport, Southport 

Roblin Center, Vinnipeg 

Interlake Kampüsü, Selkirk 

Peguis-Fisher Nehir Kampüsü, Peguis 

Portage Kampüsü, Portage la Prairie 

Steinbach Kampüsü, Steinbach 

Winkler Kampüsü, Winkler 

Dil Eğitim Merkezi, Winnipeg 

 

RED RİVER COLLEGE PROGRAM FİYATLARI: 

 

Program fiyatları programın türüne göre yıllık 11 000 CAD ile 22 000 CAD 
arasında değişmektedir. 

Programlar ve Program Fiyatları ile ilgili Danışmanlarımızdan Bilgi Almak İçin 
Telefon ile Arayabilirsiniz veya e-mail gönderebilirsiniz. 

0 216 250 67 49   

info@kanadayurtdisiegitimofisi.com.tr 
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Manitoba Winnipeg Avantajları Nedir? 
 

Red River College Kanada’nın Manitoba Eylatindedir.  Red River College Manitoba 
eyaleti başkenti Winnipeg Şehrindedir. Manitoba eğitiminiz için mükemmel bir seçim 

çünkü şehir uluslararası öğrencilere birçok avantaj sunuyor. 

Manitoba'da eğitim almak, size son sınıf tesislerde uygun fiyatlı eğitim ücretleri ile birinci 
sınıf eğitime erişme fırsatı sunar. Yaşam standardımız yüksektir ve yaşam, barınma ve 
ulaşım maliyetlerimiz Kanada'daki diğer büyük şehirlerden en az % 30 daha düşüktür. 

Toronto veya Vancouver gibi şehirlerde 1 kişi  aylık 1600 CAD 2500 CAD ( kira, Yemek, 
Telefon, İnternet, Yol Parası, Özel giderler dahil. ) arasında yaşayabilirken bu rakam 

Winnipeg’de aylık 800 CAD’a kadar düşebilmektedir. 

 

 

Manitoba Eyaleti Öğrencilere Göçmenlik Yolunu Açıyor…  
 

Red River College ‘da eğitim alırken haftada 20 saat 
çalışabilirsiniz. Eğiminizi bitirdikten sonra eğer 1 yıllık bir 
program bitirmişimseniz 1 yıl daha Kanada size PGWP ( 

çalışma izni verir ) 
Eğer 2 yıllık veya 4 yıllık bir program bitirmişseniz Kanada 

size PGWP 3 yıl daha çalışma izni verir.  
 

Manitoba Eyaletinde  Uluslararası Öğrenciler, Göçmenlik 
Başvurusu İçin en az 1 yıllık bir Programı Bitirdikten Sonra 

Tam Zamanlı Bir İş Teklifi Almaları Yeterli Oluyor !!! 
 

Manitoba Eyaleti MPNP programı ile Kanada ‘da ki uluslararası öğrencilere en kolay 
göçmenlik veren dost canlısı misafirperver bir eyalettir. Detaylı Bilgi İçin aşağıdaki linki 

tıklayınız. 

https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/international-

education/ 
 

Mezun olduktan sonra, dünyanın dört bir yanından birçok uluslararası öğrenci 

Manitoba'yı yeni evleri olarak seçiyor. Manitoba, ailenizi yetiştirebileceğiniz, kültürünüzle 

iletişim halinde kalabileceğiniz ve kişisel ve profesyonel hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir 

yerdir. Manitoba'nın güçlü ekonomisi, güzel toprakları ve dost canlısı insanları daha iyi 

işler ve daha güçlü bir aile hayatı için fırsatlar sunar. 

Manitoba'da belirlenen bir öğrenim kurumundan mezun olarak, yeni Uluslararası Eğitim 

Akışı veya Manitoba'daki Kalifiye İşçiler aracılığıyla Manitoba Eyalet Adayı Programı 

aracılığıyla kalıcı oturma izni başvurusunda bulunmaya uygun olabilirsiniz. Daha fazla 

bilgi için lütfen MPNP ana sayfasını  ziyaret edin. 

https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/international-education/
https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/international-education/
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Yeni mezun olarak, yalnızca geçerli bir lisansüstü çalışma iznine sahipseniz 

çalışabileceğinizi unutmayın. Daha fazla bilgi için Vatandaşlık ve Göçmenlik 

Kanada'nın Lisansüstü Çalışma İzni  sayfasını ziyaret edin. 

 

 

 

 

 

Not: Program Detayları , Bölümler, Program Kabul 

Şartları ve Okul Başlangıç Tarihleri ile ilgili Detaylı Bilgi 

için Kanada Yurtdışı Eğitim Ofisi Danışmanları ile 

İletişime Geçebilirsiniz.  

0 216 250 67 49 

info@kanadayurtdisiegitimofisi.com.tr 
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