Ball State Universitesi Yogunlasstirilmis Ingillizce Enstitu su (IEI), lise mezunu ve anadili ingilizce
edeki ogrencciye 7 haftalik yogunlastiirilmis ingilizzce egitimi vvermektedir. IEI
olmayan her seviye
ayni zam
manda kisiye
e ozel prograam secenekleri de sunm
maktadir. Ball State Univeersitesinde
verilen tum derslerr ABD’nin Ind
diana eyaletinde yer alann Muncie seehrinde yapillmaktadir.

Ne
eden Ball State
S
IEI?






IEI programlari 25
2 yili askin su
uredir anadilii ingilizce olm
mayan ogrenciilere egitim vermektedir
Pro
oje bazli ders programlari ogrenci
o
katilim
mini tesvik ettmektedir
Egittmenlerin tum
mu Ingilizce dil
d egitim uzerrine en az yukksek lisans dip
plomasina sahiptirler
Am
merikan kulturruyle etkilesim
m ders yili boyyunca tesvik eedilmektedir
Ball State ogrencileriyle etkile
esim imkanlari sunulmaktaadir

Ka
ayitlar
Ogrrencilerin en uygun tarihi secebilmeleri
s
i adina 5 farklli tarih imkan
ni sunuyoruz.
Herr program mo
odulu yaklasikk olarak 7 haffta surmekteddir. Tam zamaanli IEI ogrencileri, haftadaa
22‐‐25 saat egitim
m goreceklerd
dir. Siniflar maksimum
m
15 kisilik ogrenccilerden olusm
maktadir.

eterlilik ve Kur tespiti
Ye
Yap
pilacak seviye
e tespit sinavi ile seviyenize
e en uygun si nifa yerlestiriilmeniz hedefflenmektedir..

all State Programlari ve Kosullu
u Kabul
Ba
IEI kurlarini basaariyla bitiren ve
v Ball State’de lisans veyaa yuksek lisan
ns duzeyinde egitimine
devvam etmek istteyen ogrencciler, kosullu olarak
o
bu pro gramlara kab
bul edilebilirleer. IEI program
mi
devvlet bursu ve//veya vize isle
emleriyle ilgili resmi mektuup temin ederek ogrencileere destek
olm
maktadir. IEI ayni
a zamanda kosullu kabu
ul edilen ogre ncilerin TOEFFL sinavindan muhafiyetinii
belirten yazili be
elge de temin
n etmektedir.

aliyet
Ma
Buyyuk sehirlerde
e verilen benzzer egitimlerlle kiyaslandigginda, IEI proggram dunya ccapinda
geccerliligi olan egitim
e
olanagiini dusuk bir ucretle
u
sunm aktadir. Yapillan arastirmaalara gore,
Mu
uncie sehrinde
e yasam masrraflari, ulke ortalamasinin
o
yuzde 27.3 aaltindadir.
Tah
hmini masrafllar asagida be
elirtildigi gibid
dir (Ball Statee ucretlerde yapacagi degissiklik hakkini
sakkli tutar)
IEI program massraflari:

Kissiye Ozel Programlar
P
r
IEI ayni zamandaa kisiye ozel grup
g
program
mlari da sunmaaktadir. Eger Ingilizce egitmenligi egitim
mi,
mi almak
akaademik ya da kulturel oryantasyon, akademik Ingilizcce ya da is Inggilizcesi egitim
istiyyorsaniz, ihtiyyaclarini dogrrultusunda IEI program ha zirlanabilmekktedir. Ihtiyacc
doggrultusunda diger
d
akademik programlara mensup ollan egitmenleer ve calisanlaar da gereken
n
desstegi vermekttedirler. Bu taarz bir programin maliyeti,, kisi sayisina gore degismeektedir.

Kisiiye ozel progrram secenekleri asagidaki hizmetleri suunmaktadir:












Oze
ellestirilmis ders program
Oze
el oryantasyo
on sureci
Ogrrenim gezileri
Kulturel aktiviteler
g
Yerrel okul, is yerrleri ve devlett dairelerine geziler
Kalacak yer ayarrlamalari
Ulaasim
Dan
nismanlik hizm
metleri
Oze
ellestirilmis IEEI program grrubuna atanan yetkili kisi vve danisman
Spo
onsor olan kissi ya da organ
nizasyona periyodik raporlaar
Kattilim sertifikassi

