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Kampüs Özellikleri
P
 lajlar, dağlar, şehir merkezi ve Meksika
sınırı – hepsi kısa bir sürüş mesafesinde
1 6. yüzyıl İspanyol Rönesans mimarisi
tarzı harika üniversite kampüsü
O
 kyanus ve şehir manzarasına sahip
tablo gibi bir kanyon üzerinde yer
alan 180 dönüm arazi

Akademik Program

Lisans
programları: Birçok dalda 43 lisans
derecesi; 52 ikinci branş
 düllü dereceler: 1,421 Lisans, 713 Yüksek Lisans,
Ö
301 JD ve Doktora - toplam 2,435
1 956'dan beri Western Association of
Schools and College (WASC) tarafından
tam akreditasyona sahip.
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Kampüs Yaşamı
Kampüste yerleşim imkanı (kampüste
yaşayabilirsiniz): Yeni öğrencilerin% 94'ü,
lisans öğrencilerinin % 44'ü kampüste yaşıyor
Ortak odalardan dairelere kadar farklı
tarzlarda 10 ayrı yaşam alanı
 eniş, modern bir spor kompleksi de dahil,
G
birçok rekreasyon kulübü ve fitness dersleri

Daha detaylı bilgi için
SanDiego.edu/EnglishLanguageAcademy
(619) 260 - 8887 veya faks (619) 260 - 8833
Ücretsiz Hat (888) 983 - 3976
englishacademy@sandiego.edu

English Language Academy
San Diego, Kaliforniya

Neden San Diego Üniversitesi
English Language Academy
'yi seçmelisiniz?
Yurtdışında eğitim almak, öğrencinin hayatında en ödüllendirici ve en zorlayıcı
deneyimlerden biri olabilir.
English Language Academy (ELA), güzelliği ve İspanyol Rönesans mimarisinden
esinlenmiş yapısı ile ünlü San Diego Üniversitesi'nin güzel kampüsünde
yer almaktadır. Dersler, deneyimli ve hevesli öğretim görevlileri tarafından
verilmektedir. Programlar şunları içerir: Yoğun İngilizce, Pathway (bir üniversiteye
katılmak isteyen öğrenciler için), Kariyer Geliştirme İngilizcesi, Konuşma üzerine
yoğunlaşmış genel İngilizce, TEFL (İngilizceyi Bir Yabancı Dil Olarak Öğretmek),
Aksan Değiştirme, TOEFL Test Hazırlığı, bir Uluslararası Gençlik Yaz Programı
(13-17 yaşlarında öğrenciler için) ve Özelleştirilmiş programlar.
ELA personeli, öğrencilerin üniversitenin sosyal ve akademik topluluklarında
ve üniversitenin dışındaki hayatlarında başarılı olmaya hazırlanması için
çalışmaktadır. Dost ve özverili personelimiz akademik planlama, konaklama,
vize işlemleri, sosyal aktiviteler ve kampüs işlevleri konusunda öğrencilere
yardımcı olmaya hazırdır.

Önemli noktalar:
K
 işisel veya mesleki gelişim için İngilizce
dil programları
İ ngilizce eğitiminde yüksek lisans derecesine
sahip öğretmenler
K
 üçük sınıf boyutları (10-15)
S
 on derece deneyimli uluslararası öğrenci
hizmetleri ekibi
P
 rogramı başarıyla tamamladıktan sonra
Başarı Sertifikası

Yoğun İngilizce Dil Programı (IEP)

USD Pathway Programı / Şartlı Kabul

IEP, 18 yaş ve üstü öğrencilerin yüksek lisans seviyesinde, üstün nitelikli, deneyimli ve
İngilizce öğretme konusunda kapsamlı becerilere sahip eğitmenlerin verdiği derslerde
İngilizce dil yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Programın sundukları:

USD Pathway Programı, akademik olarak hazırlanmış uluslararası öğrencilere, bir İngiliz
dili ve üniversite hazırlık eğitimi programını tamamlayarak tam zamanlı, derece yapma
imkanıyla USD öğrencisi olma fırsatını sunar. Program şunları içerir:

1 4 haftalık (Güz / Bahar) ve 10 haftalık
(Yaz) dönemleri
Kişiselleştirilmiş bir ders programı

Öğrencilerin bir A.B.D üniversitesi
eğitimine hazırlanmasına yardımcı
olacak titiz, akademik program.

Kısa Vadeli Yoğun İngilizce Programı (IEP)
ELA, Yoğun İngilizce Programının kısaltılmış bir versiyonunu, Güz ve Bahar aylarında iki
7 haftalık dönem olarak ve yazın da iki 5 haftalık dönem olarak sunmaktadır.

Yoğun İngilizce eğitimi (1-3 dönem akademik başarı ile belirlenir)
Çeşitli değerlendirmelere dayanan
ve başarıyı sağlamak için yakından
takip edilen, üniversiteye kabul için
kişiselleştirilmiş bir yol

B
 ir ABD akademik programına kabul için
gerekli olan TOEFL/IELTS test puanlarının
geliştirilmesi
B
 ir English Language Academy
üyesinden tavsiye mektubu

Uluslararası Gençlik Yaz Programı

TEFL (İngilizceyi Bir Yabancı Dil Olarak Öğretmek)

Temmuz ayının başından, Ağustos ortasına kadar, 13-17 yaş arası öğrenciler, USD
eğitmenleri tarafından verilen İngilizce derslerine katılırken, USD'nin güvenli ve
güzel kampüsünde yaşamak ve konuşma becerilerini geziler, spor etkinlikleri ve sosyal
etkinliklerde geliştirme imkanıyla, Amerikan üniversite hayatını deneyimlemek üzere
eşsiz bir fırsata sahiptirler. Programın özellikleri:
Ortalama 8, maksimum 10 öğrenciden
Güneşli Güney Kaliforniya'daki harika
oluşan küçük sınıflar.
etkinlikler ve tam gün geziler

TEFL başka ülkelere giderek TEFL eğitmeni olarak iş bulmak üzere profesyonel fırsatlar
arayan eğitimciler ve hevesli öğretmenler için heyecan verici ve yoğun ilgi gören bir
programdır. Programın sundukları:

İngilizce becerilerini güçlendirmek ve
Amerikan kültürünü öğrenmek üzere
tasarlanmış, öğleden sonra Kültür
Çalışma Atölyelerini kapsayan yoğun bir
İngilizce dil programı

2 , 3 ve 4 hafta opsiyonlarıyla esnek
başlama tarihleri

İngilizceyi ana dili olarak konuşmayan
çocuklara, yetişkinlere, akademik, ticari
ve diğer mesleki konularda İngilizce
öğretme metotları

TEFL Sertifika kredilerini TESOL'daki
(İngilizceyi Başka Dilleri Konuşanlara
Öğretme) bir sertifikaya uygulamak

 n-line 25 saat ve zemin üzerinde
O
100 saatten oluşan bir karma kurs; 125 saatin
tamamlanmasıyla bir TEFL sertifikası verilir

Genel İngilizce Programı

Aksan Değiştirme

Dört haftalık Genel İngilizce Programı, İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek isteyen,
18 yaşında ve daha büyük öğrenciler içindir. Program, Amerikan kültürü ile paralel olarak
kelime dağarcığını geliştirip, deyimler üzerinde çalışırken, uluslararası seyahat ve sosyal
ortamlar gibi durumlarda kullanmak üzere konuşma becerilerini geliştirmek üstüne
yoğunlaşmıştır. Program aşağıdakileri sağlamak üzere tasarlanmıştır:

Aksan Değiştirme Programı özelleştirilmiştir ve orta ile ileri seviyedeki İngilizce dil
becerilerine sahip olan, ancak aksan / telaffuz konusunda yardıma ihtiyacı olan kişiler için
esnek bir program sunmaktadır. Program farklı bir aksanın bir kişinin kendini ifade etme
kabiliyetini zorlaştıracağı düşüncesinden hareket ederek, her meslekte açık ve etkili sözel
becerilere duyulan ihtiyaca cevap verir. Öğrenciye şunlar sağlanmaktadır:
Konuşmanın hangi bölümlerinin
Konuşma hızı, tonlama, vurgulama
iyileştirilmesi gerektiğini belirlemeye
ve aralıklar üzerinde durarak Standart
yardımcı olmak için ders başında bir kayıt.
Amerikan İngilizcesi'ne kıyasla konuşma
kalıplarındaki farklılıkların belirlenmesi
Uygulama sonrası değerlendirme

4 haftalık İngilizce eğitimi
Dil öğreniminde iletişime dayalı yaklaşım,
öğrenciye maksimum konuşma süresi
tanıma

T ema tabanlı öğretim programı ile
gerçekleştirilen entegre bir beceri
yaklaşımı, öğrencileri mümkün olduğunca
İngilizce konuşmaya teşvik etmek

Amerikan İngilizce Programı Telaffuz

Özelleştirilmiş programlar

Amerikan İngilizcesi'nin çevirisi, İngilizce bilen Amerikan ortamında daha net ve etkili bir
şekilde iletişim kurmayı öğrenmek isteyen ana dili İngilizce olmayan konuşmacılara yöneliktir.
Öğrenciler, aksan azaltmanın bazı yönlerini ele alırken ve özgüvenlerini geliştirirken, İngilizce'de
net ve etkili konuşma becerilerini geliştireceklerdir. Program şunları içerir:

Kişisel, akademik veya profesyonel nedenlerle İngilizce becerilerini geliştirmek
isteyen, İngilizce konuşulmayan ülkelerden belirli bireyler için özelleştirilmiş programlar
mevcuttur. Bu programlar, Öğretmen Eğitiminden Özel Amaçlar için İngilizce'ye çeşitli
ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Aşağıda, Özelleştirilmiş Programların
bazı örnekleri verilmiştir:
Üniversite Profesörleri için Öğretmen Eğitimi
Müdür ve Yöneticiler için İş İngilizcesi

İleri derece ile bilgili, deneyimli
eğitmenler

Yapılandırılmış öğrenci-öğretmen
etkileşimi ile küçük sınıflar

10 hafta boyunca yayılmış 30 saat

İzleme ve öz değerlendirme konusunda
aktif öğrenci katılımı

Eğitmenler ve Ortaokul Eğitimcileri için
Test Hazırlığı

