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University of Southern California; sıra dışı yeteneklere sahip öğrencileri, 
coğrafi ve dil bariyerlerini aşarak eğitim hedeflerine ulaşmaları ve eşsiz  
USC International Academy ile başarılarını doruğa çıkarmaları için davet 
ediyor. Fikirlerinizi güçlü şekilde ifade edeceğiniz, sınırların ötesinde bilgiyi 
takip edeceğiniz ve Amerika’da başarıyla bir akademik hayat yaşaya- 
bileceğiniz becerileri edinirken, USC’nin değiştiren gücünü deneyimleyin. 

Ayrıca sınıf arkadaşlarınızla Los Angeles’i 
keşfedin! USC International Academy’de 
bir öğrenci olarak Los Angeles’ın en iyi 
yerlerinden bazılarında haftalık aktivite-
lere katılabilirsiniz; örneğin:

• Disneyland

• Hollywood’da Sinema

• Long Beach’te Kano

• Los Angeles Eyalet Fuarı

• Balina İzleme

• Santa Monica Rıhtımı ve Plajı

• Six Flags Eğlence Parkı

• Los Angeles Oto Şovu

•  LA Live/Staples Merkezi: LA Lakers 
Basketbol & LA Clippers Basketbol

• Los Angeles Dodgers Beysbol

 USC International  
 Academy Hakkında 

•  Kendini işine adamış akademik, göçmenlik ve öğrenci 
danışmanlarından oluşan ekip

•  Kampüsün tesislerine tam erişim: kütüphaneler ve bilgi-
sayar laboratuvarları, sağlık merkezi, spor salonu, yüzme 
havuzu, restoranlar ve kafeler

•  Programınızı başarıyla tamamladıktan sonra sertifika

•  USC’nin kampüsünde, küçük, interaktif sınıflarda yüksek 
kaliteli İngilizce eğitimi

•  İlgi alanlarınıza göre uyarlanmış odaklı sınıflar ve dil 
laboratuvarları

•  Yıl boyunca üniversite konaklamaları mevcut

 Programın Avantajları 



 Yoğun İngilizce Programı 

PROGRAM AVANTAJLARI

•  USC kampüsünde uzman eğitmenler tarafından yönetilen 
küçük, interaktif sınıflar

•  İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini 
hızla geliştirmeye yönelik, hızlı ve odaklı müfredat

•  Haftada 20 saatlik YİP eğitimine ek olarak Konuşma 
Grupları ve Anlık Eğitimler sunulur

•  Kendini adamış danışman ekibinden destek

•  Lisans kayıt çalıştayları mevcuttur (Bazı ortak kurumlar, 
USC International Academy seviyelerinin tamamlanmasını 
TOEFL/IELTS puanı yerine kabul eder)

•  Anlık veya planlı randevularla çalışan Eğitim Merkezi,  
sınav hazırlığı veya konuşma hazırlığı alıştırmalarına  
ihtiyaç duyan öğrenciler için bire bir destek verir.

University of Southern California’daki Yoğun İngilizce Programı; akademik ve kariyer gelişimi için 
kişiye özel dil eğitimi, kültürel aktiviteler ve her yıl altı farklı başlangıç tarihiyle destek sunar.

Başlangıçtan ileriye kadar tüm seviyelerde eğitim ile Yoğun İngilizce Programı dersleri, her öğrenci-
nin kendine has beceri ihtiyaçlarına yanıt verir.



OKUMA VE YAZMA  

Başlangıç Seviyeleri

Öğrenciler, entegre beceriler yaklaşımıyla 
İngilizce okuma ve yazma ile tanıştırılırlar. 
Cümle seviyesinde yazmayla başlayıp sonra-
sında paragraflar yazan başlangıç seviyesi 
öğrencileri; ana fikirleri geliştirmek için gereken 
destekleyici detayları nasıl kullanacaklarını ve 
etkili dil üretimi için zorunlu olan dilbilgisini 
öğrenirler. Yüksek ilgi gören konularda  
seviyeye uygun seçilen yazılar, öğrencilerin 
kelime bilgisini genişletir ve kapsamlı okuma 
stratejilerini öğretir.

Orta Seviyeler

Orta seviyelerdeki öğrenciler, üç ile beş parag-
raflık deneme yazıları yazarak yeteneklerini 
geliştirirler. Kişisel cevaplama tarzı yazılardan 
başlayıp, resmi yazı türlerine kadar ilerlerler. 
Dilbilgisi yapıları okuma çalışmaları içinde  
öğretilir ve doğrudan yazı ödevlerinde  
uygulanır. Gazete ve basılı medyadan alınan 
özgün yazıların kapsamlı okuma ve yazılı analiz-
leriyle akıcılık artırılır. Yüksek orta seviyenin 
sonunda öğrenciler, beş paragraflık deneme 
yazıları yaklaşımında ve kıyaslama/tezat 
yazılarında, sebep-sonuç ve ikna edici yazıları 
yazmada uzmanlaşmış olurlar.  

İleri Seviyeler 

İleri seviye öğrencileri; akademik bir ortamda 
başarılı olmak için gereken kritik düşünme 
becerilerini kullanmak ve özgürce okumak için 
gereken karmaşık dil becerilerini geliştirirler. 
Üniversite sınıf ortamının standartlarına ve 
kurallarına alışkın olan ileri seviye öğrenciler; 
aşağıdaki türlerde süreli yazı yazma alıştırma-
ları yaparlar: ikna etme amaçlı örneklemeler, 
akademik okumalara dayanan konseptlerin 
kıyaslama/tezatları, makalelerin özetleri  
ve savunması. Araştırma becerileri verilmeye 
başlar; net anlaşılır ve dilbilgisi açısından  
doğru çok sayfalı deneme yazıları yazmak için 
gereken kapsamlı ileri dilbilgisi öğretilir.  

 Kurs Açıklaması 

DİNLEME VE KONUŞMA  

Başlangıç Seviyeleri

Başlangıç seviyesi Dinleme ve Konuşma ders-
leri, öğrencilerin İngilizcede özgürce hareket 
etmesi için destekleyici ve motive edici bir 
ortam sunar. Konuşma alıştırmaları; role girme, 
grup çalışması ve kısa, gayrı-resmi sunumlar 
ile öğrencilerin günlük iletişimlerde özgüvenini 
geliştirir. Hikayeleri dinleme ve anlatma, bir 
sürecin adımlarını açıklama, yönlendirmeler 
yapma-uygulama ve diğer dil fonksiyonları ile 
iletişime dayalı beceriler ilerletilir.

Orta Seviyeler

Orta seviyelerdeki öğrenciler, akademik ve 
profesyonel ortamlarda gereken konuşma ve 
dinleme becerilerini geliştirirler. Ana fikirleri 
belirlemeyi, önemli ayrıntıları öne çıkarmayı, 
akademik söyleşilerden ve sunumlardan anlam-
lar çıkarmayı öğrenirler. Konuşma becerileri; 
anadili İngilizce olanlarla görüşmeler yaparak 
ve içeriğe, organizasyona, konuşma tonuna, 
vücut diline ve dilbilgisine dikkat edip sözel 
sunum yaparak geliştirilir. Bu etkileşimler için 
gereken dilbilgisi yapıları öğretilir ve öğrencinin 
konuşma İngilizcesine uygulanır. 

İleri Seviyeler

İleri seviye Dinleme ve Konuşma öğrencileri; 
ABD’de bir üniversite sınıfına uygun bir şekilde 
kişiler arası iletişim kurma becerileri ve strate-
jileri sergiler. Bunun için net ifade etme, “yetki” 
ile konuşma, uyumlu geri dönüş verme bece-
rilerini kullanır; iletişim problemlerini analiz 
ederek ve ortadan kaldırarak, çatışmaları etkili 
bir şekilde çözerler. Öğrenciler; öğrendikleri 
platform becerilerini ve çoklu bilgi kaynaklarını 
birlikte kullanma rehberlerini uygulayarak, 
bilgilendirici ve tartışma tarzındaki konuşmaları 
ve sunumları araştırır, planlar, oluşturur  
ve sunarlar.



ODAKLI BECERİ DERSLERİ 

Odaklı dersler, belirli ilgi alanlarına yoğunlaşır. 
Öğrenciler her dönem bir odaklı ders seçerler. 
Sunulan odaklı dersler arasında şunlar vardır: 
□ TOEFL iBT Hazırlığı
□ IELTS Hazırlığı
□ İş İletişimi
□ Gazetecilik
□ Telaffuz
□ Kelime Bilgisi
□ Filmler üzerinden İngilizce
□ Güncel Olaylar

KONUŞMA GRUPLARI  

Her hafta, ek ücret ödemeksizin, sınıf dışında  
bir konuşma grubuna katılmak için kaydola-
bilirsiniz. Bu, resmi olmayan bir ortamda USC 
öğrencileriyle arkadaşlıklar kurmak ve aynı 
zamanda İngilizce dil becerilerinizi geliştir-
mek için harika bir yoldur. Konuşma konuları 
arasında Amerikan kültürü, üniversite hayatı, 
güncel olaylar ve diğer ilgi konuları yer alır.

LİSANS K AYIT DESTEĞİ 

Bir ABD üniversitesi veya yüksekokuluna geçiş 
yapmak isteyen öğrenciler; uzman kayıt  
danışmanlığı, sınav hazırlığı ve Yoğun İngilizce 
kursları ile desteklenirler.

OPSİYONEL SAT HAZIRLIĞI 

Seviye 5’e (en az TOEFL iBT 70 / IELTS 6’ya  
eşdeğer) ulaşan lisans seviyesi öğrencileri;  
ek bir ücret karşılığında, uluslararası öğren- 
cilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel  
olarak tasarlanan SAT Hazırlık kursumuza 
kaydolmayı seçebilirler.  

YOĞUN İNGİLİZCE PROGRAMI 
AK ADEMİK DÖNEMİ 

Program Ücreti: USD 5700 
Üniversite Hizmet Ücreti: USD 950 
• 4 Ocak 2018 – 20 Nisan 2018
• 22 Şubat 2018 – 15 Haziran 2018
• 26 Nisan 2018 – 10 Ağustos 2018
• 6 Eylül 2018 – 14 Aralık 2018

YAZ DÖNEMİ YOĞUN  
İNGİLİZCE PROGRAMI 

Program Ücreti: USD 2850 
Üniversite Hizmet Ücreti: USD 475 
• 26 Nisan 2018 – 15 Haziran 2018
• 28 Haziran 2018 – 10 Ağustos 2018

YOĞUN İNGİLİZCE PROGRAMI 
UZATILMIŞ AK ADEMİK DÖNEM

Program Ücreti: USD 8550 
Üniversite Hizmet Ücreti: USD 1535
• 25 Ekim 2018 – 19 Nisan 2019*
*   Lütfen unutmayın ki yaklaşık üç haftalık kış tatili 

bulunmaktadır.  

NASIL BAŞVURULUR  

1.  Online başvuruyu doldurun 
international.usc.edu/
intensive-english-admissions

2. İstenen belgeleri hazırlayın
□ Mali durum beyanı 
□ Pasaport

3. USD 175 tutarındaki işlem ücretini ödeyin 

K AYIT KOŞULLARI  

□  Kayıt esnasında en az 17 yaşında olmalısınız

□  F-1 Öğrenci Vizesi (Programa kayıt kabulden 
sonra vize başvurunuz için gerekli belgeleri 
çıkartacağız) 

 Program Tarihleri ve Eğitim Ücreti 

http://international.usc.edu/intensive-english-admissions
http://international.usc.edu/intensive-english-admissions


USC International Academy, öğrencilere kampüs içi öğrenci yurtları, ortak daireler ve aile yanı 
konaklamaları içeren çok çeşitli konaklama seçenekleri sunar. Konforlu ve güvenli konaklama 
seçenekleri USC International Academy öğrencilerine sunulur. Konaklamalar; LA şehir merkezine, 
Hollywood’a ve plajlara kolay erişim sunan toplu taşımaya yürüyüş mesafesindedir.

Konaklama alan tüm öğrenciler, Konaklamaya Taşınma Günü hakkında bir hoş geldin paketi alırlar. 
Bu pakette yatak çarşafları, yastık, battaniye ve havlu bulunur.

UNIVERSIT Y GATEWAY DAİRELERİ

USC International Academy’nin hemen karşı-
sında bulunan University Gateway daireleri, iki 
odalı modern daireler sunar ve kampüs içinde 
yaşamaya güzel bir alternatiftir.

Tesisler 

•  En fazla dört öğrencinin kaldığı, iki odalı ve  
iki banyolu daireler; odada tek kişilik konak-
lama da ayarlanabilir

•  Banyolar, oturma/yemek odaları ve mutfak 
tam donanımlıdır

•  Üst sınıf olanaklar arasında spor salonu,  
çatı katı terası, güneşlenme kubbeleri,  
çamaşırhaneler ve öğrenci salonları yer alır 

•  Ücretsiz hizmetler arasında tesis içindeki  
bilgisayar laboratuvarlarında çıktı almak, 
kişisel eğitim, bisiklet tamiri, 24 saat eğlence 
salonu bulunur

•  İnternet, kablolu yayın ve gereçler dahildir
•  Binaya giriş için kart okutma sisteminin 

olduğu, 24 saat tesis içi devriyeli güvenlik 
bulunur

•  Bisiklet park ve depolama odası; otomobil 
parkı ek ücret karşılığı ayarlanabilir

 Konaklama Seçenekleri 

Yemekler 

Öğrenciler; birinci kattaki veya kampüs içindeki 
çeşitli yerlerden yemek alabilirler. Yemekler 
daire fiyatlarına dahil değildir ancak USC yemek 
tarifeleri ek bir ücret karşılığı satın alınabilir. 
Ücretsiz şişe suyu ve kahve mevcuttur.

Fiyatlar

Ortak, iki odalı, iki kişilik oda, yemeksiz:  
USD 2100/seans, USD 4200/dönem, USD 6300 
uzatılmış dönem

Ortak, iki odalı, tek kişilik oda, yemeksiz:  
USD 4200/seans, USD 8400/dönem



PARKSIDE DAİRELERİ

USC’de kampüs içinde bulunan Parkside  
daireleri, üniversite yemek planını içerir ve iki 
kişilik stüdyo tipi daireler sunar.

Tesisler 

•  İki öğrenciyi ağırlamak üzere tasarlanmış 
stüdyo tipi daireler

•  Birleşik oturma/uyuma alanı, banyo ve küçük 
mutfak yeterli ölçüde donatılmıştır

•  Üst sınıf olanaklar arasında ortak odalar, spor 
tesisi, açık hava alanı, çalışma alanları ve 
çamaşırhaneler yer alır

•  Tesis içi Konaklama Asistanları rehberlik ve 
yardım hizmeti sunar

•  Ücretsiz internet erişimi (Ethernet ve kablo-
suz) ve temel kablo televizyon yayını dahildir. 
TV seti bulunmamaktadır

•  Binaya girişte USC kimlik kartı ve parmak 
izi okutmak zorunludur ve 24 saat güvenlik 
personeli bulunur

•  Elektrik, gaz ve su dahildir. Binada ısıtma 
bulunmaktadır ancak klima yoktur

Yemekler 
Konaklama ücretine bir yemek planı dahildir 
ve çıkartılamaz. Yemek planı öğrencinin kimlik 
kartına yüklenir, üç kampüs kafeteryasında  
da geçerli olmak üzere 60 öğünü içerir:  
USC Village Dining Hall, Everybody’s Kitchen 
ve Parkside Restaurant. Konaklama binasının 
zemin katında bulunan Parkside Restaurant, 
açık büfe tarzında uluslararası lezzetler sunar. 

Fiyatlar

Ortak stüdyo tipi daire, iki kişilik, 60 öğünlü: 
USD 5600/dönem

Öğrenciler, Parkside Daireleri’nde konaklama rezervasyonu 
yaptırabilmek için en az bir tam dönemlik (14 hafta) kayıt 
yaptırmış olmalıdırlar.

Aile yanı konaklama da mevcuttur. Daha fazla 
bilgi için lütfen USC International Academy ile 
iletişime geçin. Info-international@usc.edu 

USC International Academy; bir öğrenciyi herhangi bir daireye veya odaya yerleştirme hakkına sahiptir ve rezervasyon esna-
sında belirli bir oda numarasını veya daire konumunu garanti edemez.

mailto:Info-international%40usc.edu%20?subject=


USC International Academy
University of Southern California
Davidson Conference Center (DCC)
3415 South Figueroa Street
Los Angeles, California 90089-0875
Tel: +1 213 740 0080
info-international@usc.edu
international.usc.edu
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