INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES
[INSTITUTUL PENTRU STUDII INTERNAȚIONALE]
Timp de peste 20 de ani, Institute for International Studies (IIS) din cadrul
Mission College a ajutat studenții internaționali să-și îmbunătățească nivelul
cunoștințelor de limba engleză și să-și dezvolte calificările academice necesare
pentru atingerea obiectivelor pe care și le-au stabilit, pe plan educațional,
profesional și personal.

REPERE PRINCIPALE ALE PROGRAMULUI IIS:

• 5 perioade de admitere anual (ianuarie, martie, mai, august și octombrie)
• cursuri de 8 săptămâni sau de 16 săptămâni, curs de vară de 10 săptămâni
• 20 de ore pe săptămână de instruire în toate domeniile academice
• 9 ore pe săptămână de muncă de laborator în laboratorul de limbi cu
dotări de ultimă oră
• instructori cu experiență, din culturi diverse, devotați și laureați ai
unor premii
• admitere dublă în programul intensiv și în programul pentru titluri
academice, pentru ca studenților să li se garanteze că pot începe
cursurile universitare odată ce satisfac cerința de limbă
• o opțiune de admitere în cadrul Mission College fără a da testul TOEFL,
disponibilă studenților care încheie cu succes cel mai înalt nivel pe care
îl oferim în cadrul IIS
• clase cu puțini studenți, care beneficiază de atenție individuală din
partea instructorilor
• birou care oferă servicii complete, de la admiterile de toate genurile,
la recomandări și consiliere
• activități interculturale, excursii de o zi, cluburi și multe altele
• asistență în domeniul imigrării și transferurilor
• majoritatea absolvenților IIS se transferă cu succes la universități de vârf

PENTRU DATELE PRIVIND ADMITEREA ȘI DATELE LIMITĂ, VIZITAȚI:
IIS.MISSIONCOLLEGE.EDU
Larissa Cabral Nery Avila | Brazilia
Materia de specializare: Program intensiv
de limbă engleză
„Am avut o experiență extraordinară la Mission College.
Practic Dreptul în Brazilia, iar obiectivul meu a fost acela de
a-mi îmbunătăți cunoștințele de limbă engleză, pe care să
le pot folosi pentru a avansa în cariera mea la întoarcerea
acasă. Mission mi-a oferit cu siguranță lucrurile pentru care
am venit.”

UNITĂȚI DE ÎNVÂȚĂMÂNT
DE TRANSFER
CAMPUSURI ALE CSU
[CALIFORNIA STATE
UNIVERSITY]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chico
East Bay
Fresno
Fullerton
Humboldt
Long Beach
Monterey Bay
Cal-Poly Pomona
Sacramento State
San Diego
San Francisco State
San Jose State
Cal-Poly San Luis Obispo

• Sonoma State

CAMPUSURI ALE UC
[UNIVERSITY OF CALIFORNIA]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berkeley
Davis
Irvine
Los Angeles
Merced
Riverside
San Diego
Santa Barbara
Santa Cruz

UNIVERSITĂȚI PRIVATE
SAU DIN AFARA STATULUI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Hawaii
University of Iowa
Santa Clara University
University of Minnesota
University of Memphis
Mills College
Notre Dame de Namur
Sierra Nevada College
University of Nevada
Columbia University

POVEȘTILE DE SUCCES
ALE STUDENȚILOR
Hao Pham a venit la Mission College în vara anului

Taxa de depunere a documentelor
Taxa aferentă asigurării de sănătate
Taxa de școlarizare - 8 săptămâni
Taxa de școlarizare - 10 săptămâni
(vară)
Taxa de școlarizare - 16 săptămâni
Taxa pentru manuale didactice
*Taxele pot fi modificate oricând

100 USD
120 USD/ lună
2.600 USD
3.000 USD
4.600 USD
200 USD

UC Berkeley

2011 pentru a-și îndeplini visul de a absolvi o
facultate în Statele Unite. Fiul unui profesor de fizică
în Vietnam, acesta și-a dorit întotdeauna să devină fizician. Hao a încheiat
toate cele patru etape ale programului său din cadrul Mission College.

#1 CURS INTENSIV DE
ESL [ENGLEZĂ CA LIMBĂ
SECUNDARĂ]
Mission College oferă instruire intensivă și
de calitate pentru atingerea unui nivel înalt
al cunoștințelor de limbă engleză studenților
internaționali pentru care este necesară
îmbunătățirea competențelor de limbă
engleză și a aptitudinilor academice.

Berkeley
University of
San Francisco

#2 PROGRAMUL
DE MASTER MC
PRINCIPALELE
DESTINAŢII ÎN
ZONA GOLFULUI
(„BAY AREA”)
CSU East Bay

UC Santa
Cruz

#3 TRANSFERURI
Mission College oferă o gamă largă
de servicii și resurse pentru facilitarea
transferului către un colegiu sau
universitate cu program de 4 ani.
Vă ajutăm să vă selectați materia de
specializare, să completați formularul
de înscriere și să parcurgeți procesul
de admitere.

Stanford
University

Mission College

International Student Center [Centrul
pentru studenții internaționali] oferă
servicii complete studenților cu vize F-1,
inclusiv admiteri internaționale, consiliere și
recomandări privind imigrarea. Campusul
nostru cu programe diverse oferă diplome
pentru de învățământ superior descurtă
durată, cursuri și programe transferabile,
de carieră și pentru aptitudini de bază.

San Jose State University
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DATE DE CONTACT:
E-mail: iis@missioncollege.edu | Telefon: +1 (408) 855-5110
International Student Center
[Centrul pentru studenții internaționali]
3000 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054, USA

#4 OPȚIONALE
Optional Practical Training [Instruire
practică opțională] este un loc de muncă
temporar în asociere directă cu domeniul de
studii de specializare al unui student cu viză
F-1. Studenții care se califică pot să solicite
eliberarea unei autorizații OPT pe 12 luni
înaintea încheierii studiilor academice și/
sau după încheierea studiilor academice.
OPT reprezintă o ocazie extraordinară de
a acumula experiență de muncă într-un
mediu de lucru real.

Hao a studiat
șase luni la
IIS pentru a-și
îmbunătăți cunoștințele de
limbă engleză.

Hao a finalizat 67
unități la Mission
College și a absolvit
cu diplomă de merit înainte
de a se transfera la UC
Berkeley.

Hao a absolvit universitatea
UC Berkeley cu diploma de
Bachelor în fizică.

Din vara anului
2015 până în
primăvara anului 2016,
Hao a lucrat ca Asistent
în cercetare în cadrul
Laboratorului de fizică a
materialelor din cadrul UC
Berkeley.

Limbile vorbite de personal și cadrele didactice: cantoneză, chineză,
franceză, hindi, italiană, japoneză, coreeană, poloneză, rusă, spaniolă,
tamil și vietnameză.

Aplicați pe internet la: iis.missioncolllege.edu

Din toamna lui 2016, Hao studiază pentru un Master
în electronică și inginerie electrică la Sacramento
State University.

