English Language Institute,
College of Staten Island, New York
New York City, tam yaşanacak bir kenttir.
College of Staten Island (CSI), tam okunacak bir okuldur.
Dili öğrenmekle kalmayın, dili yaşayın!
•
•
•
•

Özel Öğretmenlik
Amerikan Dili ve Kültürü Programı
Takvim / Tahmini Ücret ve Harçlar / Barınma / Öğrenci Hizmetleri
CSI: City University of New York'un en büyük kampüsü

College of Staten Island'daki English Language Institute uluslararası öğrencilere ve profesyonellere üstün kaliteli
yoğun İngilizce eğitimi vermektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

25 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini sürdüren Enstitü, dünyanın dört bir yanından öğrencileri ABD'deki akademik
yaşam için hazırlamakta ve öğrendiklerini kendi vatanlarında kariyer arayışlarında kullanmalarına yardımcı
olmaktadır
Mevcut İngilizce Dili Enstitüsü öğrencilerinin College of Staten Island'ın lisans ve lisans üstü programlarına
kayıtlarını kolaylaştırmaktadır
College of Staten Island'ın bir parçasıdır ve aşağıdaki türden tüm üniversite imkanlarına erişime sahiptir:
o Son teknoloji ürünü jimnastik ve spor merkezi (yüzme havuzu, tenis ve basketbol kortları)
o Kütüphane / İnternet Erişimi
Manhattan'a yakınlık: Feribotla 20 dakika mesafede
Alan gezileri: Müzeler, tiyatrolar, sergi salonları, sportif karşılaşmalar, işletmeler
Öğrencileri sınıftan alıp toplumla buluşturan kültürel etkinlikler
83 hektarlık alana yayılan büyük, ferah kampüs
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere (döneme bağlı olarak) haftada 18 - 22 saat ders
o Okuma ve Yazma
o Gramer
o İletişim / Kendini İfade Etme
o Çalışma Atölyeleri
 TOEFL
 Konuşma ve Sözlü Sunum
 Fakülteye Kayıt için CAT-W Sınavına Hazırlık
 İkna Edici Tartışma
 Telaffuz
 Diksiyon

İleri Düzey Yazma ve Kütüphane Dersleri
 Yaratıcı Yazma
o Dersler / Filmler:World on Wednesday (Çarşamba Günleri Dünya) Dizisi
Sözlü sunumlar, yiyecek, geleneksel giysiler, el sanatları, müzik ve dans içerikli Kültür Günü etkinlikleri
Uluslararası Kahve Saati
Ortalama sınıf büyüklüğü: Dünyanın her yerinden 10-17 öğrenci
Son derecede yetenekli, sabırlı ve özenli öğretim görevlileri
Etkileşimli öğretme yöntemi: Öğrenci merkezli metodoloji

English Language Institute (ELI)'deki programlar üç gruba ayrılır: Gramer (yapı ve kullanım), okuma ve yazma, sözlü
ifade ve telaffuz. Her bir öğrencinin ihtiyaçlarıyla özel olarak özen gösterili. Öğretim yöntemi, öğrencilerin Amerikan
akademik ortamlarında iyi bir performans sağlamaya hazırlayacak şekilde etkileşimlidir. Formel eğitimin yanı sıra ELI
öğrencilerin Amerikan akademik yaşamına başarıyla uyum sağlayabilmeleri için Amerikan kültürünü ve kurumlarını
anlamalarına yardımcı olan kulüpler, tartışmalar, geziler, film ve çalışma atölyeleri düzenlemektedir.
---------------------------------------------------------------------English Language Institute'da
Özel Öğretmenlik:
• Bire bir veya küçük gruplar halinde ders alma
• Her düzeyden ESL öğrencisine verilir
• Dersler arasında Okuma/Yazma, Gramer ve iletişim sayılabilir
• Saatlik derslerde saati $75
• Toplam 48 saatlik bire bir derslerde öğrenci başına $3.000
• İki öğrenci ve bir öğretmen için toplam 24 saat, öğrenci başına $1.500
• Üç öğrenci ve bir öğretmen için toplam 24 saat, öğrenci başına $1.000
• İlave masraflar arasında ders kitabı ve başvuru ücreti sayılabilir

Amerikan Dili ve Kültürü Programı
Dört haftalık Amerikan Dili ve Kültürü Programı'nın amacı bir yandan iletişim becerilerinin geliştirilmesine odaklanarak
katılımcıların İngilizce dil yeteneğini geliştirmek, öte yandan da Amerikan toplumunu, devletini, iş yaşamını ve eğitimini
tanıtmaktır. Katılımcılar akademik programlar, English in Action topluluk fırsatları, New York gezileri ve Staten Island'daki
ailelerin yanında kalma yoluyla Amerikalıları ve Amerikan yaşam tarzını tanımaktadır.

Katılımcılar Amerikan çok kültürlülüğünü ve bunun altında yatan ve birçok Amerikalının paylaşıp uyguladığı değerleri
anlayacaktır. Ayrıca öğrencilerin deneyimsel etkinliklere ve tartışmalara katılma fırsatı bulduğu haftalık bir kültürler arası
seminer de sunulmaktadır. Seminerler, bu bilgileri New York'taki kendi deneyimleriyle bütünleştirmelerine yardımcı
olmaktadır. Dersler yaz döneminde haftada 20 saat olmak üzere Pazartesi Perşembe arası yapılmaktadır. English in Action
topluluk fırsatları ve gezileri Cuma günleri, hafta sonları ya da akşamları gerçekleştirilebilmektedir.
4 Haftalık Dönem Program Maliyeti: Yurtdışı kurumlardan en az 10 kişilik gruplar için özel olarak düzenlenen bu özel
program paketi aşağıdakileri içermektedir:
• Staten Island'da aile yanında kalma, haftada yedi gün kahvaltı, dört gün akşam yemeği
• Newark Havaalanı ile CSI Kampüsü arasında havaalanından alma ve havaalanına bırakma
• Dersler ve ders kitapları
• Kültürel Etkinlikler
• Karşılama ve Uğurlama Resepsiyonları
• Sağlık sigortası
• Yönetim harcı
Kişi başı program maliyeti:
• En az 10 kişilik grupta kişi başına $3.500.
• En az 20 kişilik grupta kişi başına $3.400.
• En az 30 kişilik grupta kişi başına $3.300.

Washington DC'ye Opsiyonel Gezi: İlave bir ücretle, ABD Başkentine 3 gün 2 gecelik bir gezi düzenlenebilmektedir.
---------------------------------------------------------------------Takvim ve Tahmini Harç ve Ücretler: Öğrenim Harcı, kayıt tarihinde alınır. En son program için harç ve ücretler (14
haftalık dönem için öğrenci başına 340$, 9 haftalık dönem için öğrenci başına 255$ olan zorunlu sağlık sigortası dahil):
csi.cuny.edu/international/english_language_institute
Dönem

Kayıt Tarihi

Yaz Dönemi I (22 saat / hafta)

Mayıs ortası

Yaz Dönemi II (22 saat / hafta)

Haziran sonu

Güz Dönemi (16 hafta)

Ağustos ortası

Güz Dönemi (8 hafta)

Ekim ortası

Bahar Dönemi (16 hafta)

Şubat başı

Bahar Dönemi (8 hafta)

Nisan başı

Konaklama: CSI'de artık kampüs içinde konaklama mümkündür. Diğer CSI öğrencileriyle etkileştikçe sizden farklı olan
insanları ve dolayısıyla bu süreçte kendinizi daha iyi tanıma fırsatınız olacaktır. Buna ilaveten kampüste yaşamak daha iyi
bir öğrenci olmanıza yardımcı olacaktır, çünkü akademik danışmanlar, ders merkezleri ve laboratuvarlar, yazma merkezi ve
kütüphane gibi önemli kampüs kaynaklarına kolayca erişebileceksiniz. Başvurularınızı kampüsteki Güney Binası içindeki
Dolphin Cove ofisinden yapabileceğiniz gibi, csistudenthousing.com (İngilizce dilinde) adresinden online başvuru da
yapabilirsiniz. Kat planları ve ücretleri: csistudenthousing.com/floorplans(İngilizce).
Uluslararası Hizmet Merkezi öğrencilerin Amerikan üniversite yaşamına olabildiğince sorunsuz geçişine yardımcı olmak
için gerek akademik gerekse kişisel alanda özel danışmanlık hizmeti vermektedir. Merkez, öğrencilerin Amerikan akademik
sistemini anlamalarına yardımcı olmak için her sömestri öncesinde oryantasyon çalışmaları yürütmektedir. Kampüs içi ve
dışındaki kaynakları ve destek hizmetlerini belirlemekte ve göçmenlik ve diğer yasal konularda danışmanlık hizmeti
vermektedir.
Özellikle, Uluslararası Hizmet Merkezi ELI kayıtlı öğrencilerin CSI'ye kabulünü kolaylaştırmaktadır. Merkezde bulunan
personel öğrencilerin başvuru formlarını doldurmaların yardımcı olmakta, gerekli belgelerle ilgili bilgi vermekte, TOEFL
sınavı yapmakta ve TOEFL sonuçlarını CSI Kayıt Kabul İdaresine göndermektedir.

College of Staten Island:
City University of New York'un En Büyük Kampüsü
College of Staten Island öğrencilere eşsiz bir fırsat sunmaktadır: İçinde tümü ağaçlarla çevrili Great Lawn (büyük çim
saha), spor alanları, heykeller ve oturma alanları bulunan 82 hektar alana kurulu büyük, kartpostal gibi bir manzaraya
sahip bir kampüste eğitime devam ederken New York'ta yaşama fırsatı. Kampüsteki on dört binada derslikler,
laboratuvarlar, eğitim alanları, çalışma salonları ve ofisler bulunmaktadır.
Sakin, güzel bir kampüsün konforunu yaşarken dünyanın en heyecan verici kentinde dünya kalitesinde bir eğitim aldığınızı
hayal edin.
New York City bir iş, kültür ve diplomasi merkezi oluşuyla ünlüdür. Kent, Amerika Birleşik Devletleri'nin finans merkezi,
çokuluslu birçok şirketin genel merkezi durumundadır. Kültürel kurumları -- sanat, dans, tiyatro ve müzik -- dünya çapında
ünlüdür. Birleşmiş Milletler dünyanın dört bir yanından diplomatları kente çeker. New York'taki öğrenciler, eğitimlerini
sınıfın dışına taşıyan ve hayatlarının tamamı boyunca yararlandıkları kişisel ve mesleki ilişkiler kurma fırsatları sağlayan
canlı bir ders kitabıdır.

College of Staten Island, Staten Island'taki tek City University of New York okuludur.City University of New York,
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üçüncü en büyük üniversite sistemidir. Sistemde on bir adet dört yıllık fakülte, yedi adet
iki yıllık yüksek okul, Macaulay Honors College, beş yüksek lisans ve profesyonel okul bulunmaktadır. İlk CUNY fakültesi
olan City College, 1847 yılında kurulmuştur. Bugün CUNY üniversite sistemi, New York City'den ve dünyanın dört bir
yanından 480.000 kadar öğrenciye erişilebilir, makul maliyetli bir yüksek öğretim hizmeti vermektedir.
College of Staten Island, 1994 yılında bitirilen en yeni teknoloji ürünü kampüsüyle gurur duymaktadır. CSI'de yaklaşık
13.000 lisans ve 1.000 yüksek lisans öğrenci kayıtlıdır. College of Staten Island kapsamlı bir enstitüdür; yani, temel
bilimler alanında genel eğitimin yanı sıra bir dizi mesleki çalışma ve master ve doktora programları sunmaktadır. Fakülte,

Middle States Association of Colleges and Schools tarafından tam akreditedir.

CSI lisans öğrencilerine, araştırma projelerinde kıdemli öğretim üyeleriyle çalışma ve güçlü uluslararası programlara
katılma konusunda birçok fırsat sunmaktadır. CSI ayrıca özel güç alanlarında seçici yüksek lisans programları da
sunmaktadır. Yaptığımız hiçbir şeyde, entelektüel gelişme odağımızı asla gözden kaçırmayız.

English Language Institute (İngilizce Dili Enstitüsü)'nde eğitime başlayan öğrenciler, TOEFL (Test of English As a
Foreign Language) sınavında istenen başarıyı sağlayarak İngilizce eğitimlerini tamamladıktan sonra College of Staten
Island'a kayıt yaptırabilmektedir. Anadili İngilizce olmayan lisans öğrencilerinin, kağıt bazlı TOEFL sınavında en az 450,
İnternet tabanlı sınavda 45 puan alması gerekmektedir. Yüksek lisans öğrencileri kağıt bazlı sınavda en az 550, İnternet
tabanlı sınavda ise 79-80 almalıdır; Muhasebe, İşletme veya Klinik Ruhs Sağlığı Danışmanlığı için başvuran öğrenciler 600
(kağıt bazlı) veya 100 (İnternet tabanlı) almalıdır.
Sizi College of Staten Island'a bekliyoruz! Daha fazla bilgi alın:
•
•
•
•

Akademik programlarımızın tamamını inceleyin ve ilginizi çekenleri seçin.
CSI English Language Institute web sitesini ziyaret edin
CSI Uluslararası Kayıt Kabul web sitesini ziyaret edin
Broşürümüzü inceleyin

English Language Institute (İngilizce Dili Enstitüsü)
Uluslararası Hizmet Merkezi
College of Staten Island / City University of New York
North Administration 2A, Room 207
Staten Island, New York 10314
Telefon. 718.982.2100 veya 718.982.2090
Faks. 718.982.2108
elistudy@csi.cuny.edu
http://www.csi.cuny.edu/international/english_language_institute/

