Pennsylvania College of Technology
Język Angielski jako Drugi Język (ESL – English as a Second Language)
Ogólny Zarys Programu

Oświadczenie
Program językowy ESL realizowany przez Pennsylvania College of Technology dostarcza wysokiej jakości
instrukcji i pomocy studentom, dla których język angielski jest drugim (obcym) językiem i chcącym
udoskonalić go na tyle, żeby posługiwać się nim prawidłowo w codziennym życiu, na poziomie
akademickim, na egzaminie TOEFL oraz przystępując do testów kwalifikujących na college.
ESL mianuje przygotowanych studentów ubiegających się na któryś z programów stopnia college. Są to
studenci sponsorowani przez uznaną agencję (stypendium, stowarzyszenie lub organizację), albo są to
lokalnie zamieszkujący obywatele USA albo też lokalnie zamieszkujący osobnicy posiadający wizy.
Przedmioty/klasy kredytowe (pięć przedmiotów/klas na jednym poziomie) na programie ESL to 18 do
21 godzin tygodniowo. Program ESL w zamierzeniach swoich stawia:






pomoc studentom przy doskonaleniu swojej znajomości języka angielskiego, aby z powodzeniem
mogli uczestniczyć w zajęciach na poziomie college i swobodnie komunikować się,
przygotowanie studentów do wymaganego egzaminu TOEFL,
przygotowanie studentów do testu dopuszczającego do nauki na Pennsylvania College of
Technology,
przygotowanie studentów do pisania wypracowań, sporządzania notatek, czytania książek
tekstowych oraz wygłaszania prezentacji,
przygotowanie studentów do codziennych aktywności takich jak dokonywanie zakupów, wizyta
u lekarza, zakwaterowanie, transport i zwykłe konwersacje.

Wymogi Programu ESL
Każdy potencjalny student ESL musi przedłożyć wyniki TOEFL albo IELTS w Pennsylvania College of
Technology Admissions Department. Po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej stopień znajomości
języka angielskiego student/studentka zostanie przydzielony/przydzielona do klasy na poziomie
najbardziej odpowiadającym jego/jej umiejętnościom i potrzebom. Jeżeli student nie może potwierdzić
swoich kompetencji językowych, względnie nie ma poziomu odpowiadającego jego/jej potrzebom to nie
zostanie dopuszczony/dopuszczona do programu ESL.
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Każdy student musi przeczytać I podpisać dokument Penn State College ESL Class Expectations &
Procedures for Students. Dokument ten wyjaśnia wymogi programu ESL takie jak kryteria dopuszczające
na poziom językowy, kryteria pozostania na programie ESL oraz wymogi dotyczące zachowania się
studentów. Podpisując ten dokument student wydaje zezwolenie na wymianę pewnych/wszelkich
informacji akademickich jego/jej opiekunom i sponsorom. Opiekunowie z towarzystw/agencji
sponsorujących będą powiadamiani o absencjach na żądanie.
Każdy uczestnik programu ESL otrzyma plan zajęć do każdego kursu ESL. Plan ten (syllabus) zawiera opis
kursu, ogólne informacje, wymagane materiały, procedury oceniania oraz czasy testowania na
oficjalnym instytutowym egzaminie TOEFL.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wejść na stronę:
http://www.pct.edu/academicaffairs/esl.htm
Składanie podań:
https://secure.pct.edu/admissions/applicat/international_applicat.asp
Pytania można kierować na adres:

Ms.Jennifer Studenny
ESL Program Coordinator
Pennsylvania College of Technology
DIF 105 One College Ave.
Williamsport,PA 17701
570‐320‐2400 Ext:4933
jstudenn@pct.edu

