Kurzusok/heti óraszám:
(45 perces órák)
A kurzus: 20 óra ált. angol
nyelvtanfolyam
B kurzus: 20 óra ált. angol
+ 7 óra önálló tanulás

2008

C kurzus: 28 óra ált. angol
(20 óra ált. angol + 8 óra
szabadon választott) + 7 óra
önálló tanulás
Szabadon választott órák:
üzleti nyelv, IELTS
nyelvvizsga előkészítő,
szókincs, írás, beszéd,
kiejtés, helyi kultúra, napi
politika stb. (helyszíntől
függően)
D kurzus: 20 óra TOEFL
iBT vizsgafelkészítő angol
+ 15 óra irányított
felkészülés
Csoportlétszám:
maximum 15, átlag 12 fő
Nyelvi szintek: 7 szinten
oktatnak. Teljesen kezdőt
nem fogadnak.
Kezdési időpontok:
általában minden hétfőn.
Szállás szombattól
szombatig biztosított.
Szállás: családoknál, egyvagy kétágyas szobában,
félpanzióval.
- vagy kollégiumban, egyvagy többágyas szobában,
heti 19 étkezéssel
- vagy apartmanban, egyvagy többágyas
szobában,önellátással (18
éves kortól,Westwood)
További kurzusok:
-20 vagy 32 hetes
nyelviskolai tanév
-GMAT, GRE
vizsgaelőkészítők
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Angol
nyelv

Los Angeles, az "angyalok városa" az USA második legnagyobb
települése. Maga Los Angeles "csak" 4 milliós, de
agglomerációjával együtt lakossága meghaladja a 17 milliót.
Standard, Intenzív
16 éves kortól
Los Angeles, az "angyalok városa" az USA
második legnagyobb települése. Maga Los
Angeles "csak" 4 milliós, de agglomerációjával
együtt lakossága meghaladja a 17 milliót. Szokás
a világ legnagyobb falujának is nevezni.
A híres Hollywood, Beverly Hills, Burbank mind
kisvárosok Los Angeles agglomerációjában.
Fontos gazdasági és kulturális központ, a világ

szórakoztatóiparának legfontosabb fellegvára.
Klímája mediterrán, évente 325 napon süt a nap,
ami viszont a gyakori szmogtól nem mindig
látszik.
Partnerünk két nyelviskolával rendelkezik
Los Angelesben: az egyik Whittierben a másik
Westwoodban található.
WHITTIER COLLEGE CAMPUS
A Whittier College Los Angeles Whittier
városrészében működik. Ez a college
egyike az USA legjobb kisebb méretű magán
főiskoláinak. Félóra utazással elérhető
Los Angeles belvárosa, Hollywood, Beverly Hills
és több híres tengerparti üdülőhely.
Igen magas színvonalúak a college létesítményei:
teniszpályái, uszodája, tornaterme, atlétikai
pályája, könyvtára, színházterme. Diákjaink a
college kollégiumában a kampuszon is lakhatnak.
LOS ANGELES - WESTWOOD
Westwood Los Angeles egyetemi és bevásárló
negyede. A nyelviskola rövid sétára van a
University of California (UCLA)kampuszától.
Santa Monica és a Csendes-óceán strandjai
szintén a közelben találhatók.
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