75 yıldan uzun süredir New England'ın Teknik
Üniversitesi
Yeni bir ESL Bridge Programı Duyuruyoruz
New England Teknoloji Enstitüsünün (NEIT) yeni ESL Bridge Programı, öğrencilerin 50'nin
üzerinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programımızdan birine üniversite seviyesinde
başlamaları için gereken İngilizce becerilerini elde etmelerini sağlamak amacıyla tasarlandı.
ESL Bridge Programına kayıt imkânı şu şekilde* sunulacaktır:
Seviye I
Seviye I ve II
Seviye I, II ve III
ESL






Mart 2016
Temmuz 2017
Ocak 2017

TOEFL 63-65
TOEFL 66-71
TOEFL 72-77

IELTS 5.0
IELTS 5.5
IELTS 6.0

Bridge Programı Katılımcıları:
Tam zamanlı NEIT öğrencileriyle aynı muameleyi görürler**
Haftada 16 saat sınıf içerisinde iletişim hâlinde olurlar
Haftada ek 32 saat dil gelişimi eğitimi alırlar
Uluslararası ve İngilizce konuşmayan öğrenciler için kapsamlı destek hizmetleri
ESL'ye ek olarak, Matematik, İngilizce veya Fen derslerinden biri ekstra ücret ödemeden

Program ücreti: 10 haftalık dönem için 3.700 $
NEIT, farklı arka planlardan öğrencileri memnuniyetle kucaklar. ESL Bridge Programıyla çok
kültürlü topluluğumuz daha da büyüyecek! 30'dan fazla ülke ve etnik kökenden binlerce
öğrencimiz bulunuyor. Kayıt Ofisimiz geleceğe yönelik akademik hedeflerinizde size destek
sunmayı arzu ediyor. Çevrimiçi başvurunuzu yapmaya bu adresten başlayabilirsiniz:
https://www.neit.edu/Apply ya da http://www.neit.edu/Admissions/International-Students
(uluslararası öğrenciler için)
Uygun bir ABD Eğitimi: NEIT'in harcı, Rhode Island'daki özel üniversitelerin ön lisans ve
lisans programları arasında en düşük meblağda olanıdır. Kampüse yakın konumlarda uygun
konaklama imkânları mevcuttur. Ekim 2017'de ilk öğrenci yurdumuz tamamlanacaktır.
Üniversite, harç veya ücretler, sunulan dersler, çalışma programları, kabuller, kayıt ve mezuniyet gereklilikleri,
takvim ve kuralları dâhil olmak üzere yayınlanan bilgileri ve öğrenci tarafını ilgilendiren diğer düzenlemeleri önceden
herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Bu belgenin doğruluğunun sağlanması için gerekli
çaba gösterilmiş olsa da, içeriği önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
**NEIT programlarında ve aktivitelerinde ırk, renk, milliyet, cinsiyet, engellilik veya yaş gibi hususlara bağlı ayrımcılık
yapmaz.
*

Telif Hakkı©2016 - New England Institute of Technology. Tüm hakları saklıdır.

Konaklama ve Ulaşım Kampüsler arası ulaşımın yanı sıra kampüs dışı konaklama imkânı da
vardır. NEIT, öğrencilere konaklama ve ulaşım ihtiyaçları konularında destek sunar.

Kampüs Adresi:

New England Institute of Technology
East Greenwich Campus
One New England Tech Boulevard
East Greenwich, Rhode Island 02818

Telefon: 401-467-7744
Ücretsiz Hat: 800-736-7744
www.neit.edu

