Pine Manor Üniversitesi İngilizce Dil Enstitüsü
Boston, ABD
Misyonu
Pine Manor Üniversitesi İngilizce Dil Enstitüsü’nün misyonu, tüm dünyadaki kadınlara ve erkeklere
aşağıda belirtilen fırsatları sunmaktır:
Akademik, profesyonel veya kişisel amaçlarla İngilizce öğrenme
ABD kültürünü ve üniversite yaşamını öğrenme
Kültürler arası anlayış kazanma.

Pine Manor Üniversitesi
Üniversite, Boston’un prestijli bir banliyösü olan Chestnut Hill’de bulunmaktadır. Boston’un merkezine
yalnızca 5 mil/8km uzaklıkta olup bu mesafe toplu ulaşım araçları ile sadece 20 dakika sürmektedir. Güzel
ve güvenli kampüsü, 240 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. Mevcut olan hizmetler ve tesisler: ikamet
konutları, yemekhane, spor merkezi, idman merkezi, koşu pisti, kütüphane, dil laboratuarı, 100 bilgisayara
sahip 5 adet bilgisayar laboratuarı, ücretsiz sınırsız İnternet erişimi ve ücretsiz e-posta, ortak alanlarda
kablosuz hizmeti, kampüs içi servis.

Boston
Boston, ABD’deki en tarihi, en akademik ve en kültürel şehirlerden biridir! Ziyaret edilecek birçok yer
vardır; bunlardan bazıları şöyledir: Freedom Trail (Özgürlük Yolu), Faneuil Hall, Quincy Market, Güzel
Sanatlar Müzesi, Red Sox Beysbol, Celtics Basketbol, Newbury Caddesi alışveriş yerleri ve daha fazlası!

Kurslar
Kurslar, İngilizce dil eğitimindeki en yüksek standartları sunar. Sınıflar kişisel dikkati sağlamak küçük
tutulmuştur. Öğretmenler İkinci Dil olarak İngilizce Öğretmede (TESOL) oldukça uzman ve
deneyimlidir.

Yıl boyunca verilen kurslar:*
Yoğun İngilizce Programı
Üniversiteye Hazırlık Programı
Pazartesi-Perşembe: 9:00-15:00
Cuma: 9:00-12:30
Yarım Zamanlı Program
Pazartesi-Cuma: 09:00-12:30
*Profesyonel Dersler (Eylül’de ve Ocak’ta Üniversite dönemi başladığında başlar)
Üniversitede İki İngilizce Sınıfı
İki Akademik Sınıf Vardır

Sınıflar şunları içerir:
Gramer
Okuma
Yazma

Konuşma/Dinleme
iBT TOEFL hazırlığı
Telaffuz
Deyimsel İfadeler
Kelime Dağarcığı Gelişimi ve çok daha fazlası!
Programın başlama tarihleri: Yıl boyunca her Pazartesi
Süre: 4-50 hafta

Sosyal Etkinlikler
Çeşitli kampüs içi/kampüs dışı sosyal ve kültürel etkinlikler ve geziler düzenlenmektedir. Kampüs içi
etkinlikler: futbol, tenis, basketbol, beysbol, voleybol, idman merkezi, dans partileri, sinema geceleri,
kurslar, oyunlar. Kampus dışındaki geziler: Boston, Harvard/ MIT Üniversiteleri, Wrentham Alışveriş
Merkezi, Müzeler, Cape Cod, Six Flags, New York Şehri, Washington, Newport, Kanada.

Yaz Programı: Temmuz/Ağustos
İngilizce Dil Enstitüsü Yaz Programı, öğrencilere yüksek kaliteli yarım zamanlı programımıza katılmak ve
ilginç, eğlenceli kampüs içi/kampüs dışı eğitimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler ile gezilerin keyfini
çıkarmak için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.
Program Özellikleri:
Sınıflar:
Haftada 20 ders
Pazartesi-Cuma 9:00-12:00
Kurslar: Gramer, Okuma, Yazma, Konuşma ve Dinleme
Kampus içi etkinlikler:
Spor: futbol, tenis, basketbol, beysbol, voleybol
Dans partileri
Sinema geceleri
Çok kültürlü etkinlikler
Kampüs dışı geziler: (1 1/2 gün, 1 tam gün, her hafta)
Boston Turları ( Freedom Trail (Özgürlük Yolu), Quincy Market, Fanueil Hall, )
Harvard
Cape Cod
Six Flags
Wrentham Alışveriş Merkezi
Diğer gezi seçenekleri:
New York Şehri
Newport
Washington
Kanada

Pine Manor Üniversitesi İngilizce Dil Enstitüsü’nü Tercih Etme Nedeniniz

Mükemmel tesislere ve hizmetlere sahip güvenli ve güzel bir kampüs üzerine kurulmuştur.
Boston’un merkezine çok yakındır (5 mil/8km); bu mesafe hızlı ve verimli çalışan toplu taşıma
sistemi ile 20 dakika sürmektedir
Öğrencilere Üniversite sınıflarını akademik yıl boyunca inceleme, kampüs etkinliklerine katılma
ve ABD’den öğrencilerle tanışma fırsatı sunan Üniversitenin bir parçası olursunuz.
Küçük, kişisel, destekleyici İngilizce sınıflarında konusunda uzman, kendini işine adamış ve
tecrübeli öğretmenlerle eğitim görürsünüz
Öğrencilerin kendilerini evlerinde ve ailenin bir üyesi gibi hissettikleri sıcak, arkadaş canlısı
topluluk atmosferiyle kuşatılırsınız
Esnek başlama tarihleri ve süreleri vardır
Güzel kampüsümüzde sanal bir tur atmak ve programımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen
www.pmc.edu/eli adresindeki web sitemizi ziyaret edin. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen
pmc_eli@pmc.edu adresinden iletişim kurun.

