
Texas State Yoğun İngilizce Programı (TSIE), San Marcos’taki Teksas 
Devlet Üniversitesine gitmeye hazırlanan uluslararası öğrencilere 
İngilizce dil yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar.
Bu yoğun İngilizce programı; ortaöğretimini tamamlamış ve San 
Marcos’taki Teksas Devlet Üniversitesine girmek için gerekli 
niteliklere sahip 18 yaş üzeri öğrencilere açıktır.
TSIE gramer, dinleme anlama, yazma, konuşma, telaffuz, okuma ve 
Amerikan kültürü konularında yoğun bir öğretim sunar. Öğrenciler 
teknolojiye ve dil çalışmalarını destekleyici diğer malzemelere 
kolayca erişebilirler. Dil becerileriyle daha fazla pratik yapılmasını 
sağlayan seçmeli ders olanakları mevcuttur.

Program Özellikleri
• küçük sınıflar, genellikle 10 öğrenci
• anadili İngilizce olan öğrencilerle karşılıklı konuşma
• isteğe bağlı TOEFL hazırlık sınıfı
• her sömestir gerçekleştirilen kurumsal TOEFL
• kişiye özel akademik danışmanlık
• ayrıntılı bilgi için www.txstate.edu/ie/about

Başvuru Yolları
Tüm adayların aşağıda belirtilen unsurları sunması gereklidir:

• Teksas Devlet Üniversitesine yapılmış bir başvuru
• akademik belgeler
• doldurulmuş bir TSIE başvuru formu
• 30 USD başvuru ücreti

TSIE’ye başvuru konusunda, sık sorulan soru ve cevapları da içeren 
ayrıntılı bilgi için: www.txstate.edu/ie/apply/howto.html 

Çevrimiçi başvuru formu doldurmak için: www.txstate.edu/ie/
apply.html 

TSIE Pre-Bridge Programı
TSIE Pre-Bridge Programı, TOEFL iBT puanı 45-58 arasında olan 
uluslararası üniversite öğrencileri için geliştirilmiştir.  Bu öğrenciler, 
herhangi bir akademik çalışma öncesinde en az bir sömestir tam 
zamanlı yoğun İngilizce eğitimi alırlar. Bu program Teksas Devlet 
Üniversitesine, önceki akademik siciline dayanılarak şartlı kabul 
edilen lisans öğrencileri için geçerlidir. 

TSIE Bridge Programı
TSIE Bridge Programı, uluslararası lisans ve lisansüstü öğrencilerine, 
İngilizce dil yeterliklerini akademik derslerini alırken geliştirme 
olanağı sunar. Gerekli niteliklere sahip öğrenciler, yoğun İngilizce 
derslerine ve akademik sınıflarına aynı anda devam edebilirler. 

Pre-Bridge 
(lisans öğrencileri)

• Durum: Tam zamanlı yoğun İngilizce
• Gerekli puanlar: iBT: 45-58 | PBT: 450-497 

| CBT: 133-170
• Süre: Bir sömestir ila bir akademik yıl

Bridge 
(lisans ve lisansüstü 
öğrencileri)

• Durum: Sınırlı akademik çalışma ve yoğun 
İngilizce kombinasyonu

• Gerekli puanlar: iBT: 59-77 | PBT: 500-547 
| CBT: 173-210

• Süre: Bir ila iki sömestir

Tam Zamanlı Akademik Öğrenciler
Tam zamanlı akademik öğrenci olabilmek için aşağıda belirtilen 
koşullardan en az biri karşılanmalıdır:

• Tüm TSIE ileri seviye kurslarını A veya B derece ile tamamlamış 
olmak ve/veya TSIE’nin tavsiye mektubunu almak (hem lisans 
hem lisansüstü öğrencileri için geçerlidir).

• Aşağıdaki puanları kazanmak: iBT: 78+ (her bölümün puanında 
en az 19 [yazılıda 18]); PBT: 550+; CBT: 213+.

• Diğer testlerde (GMAT, GRE, THEA, vb.) kabul edilebilir 
minimum test puanını elde etmek.

• Kredi puanına sahip her dersi en az C (lisans öğrencileri) veya en 
az B (lisansüstü öğrencileri) derecesiyle tamamlamak.

• Her TSIE dersini en az B bileşik derecesiyle tamamlamak.

TSIE’ye giriş, öğrenci ve Texas State University-San Marcos arasında 
sözleşmeye ve şartlı kabule dayalı bir anlaşmadır.

Texas State Yoğun İngilizce Programı 
Thornton International House 
344 West Woods Street 
San Marcos, Texas 78666 
512.245.7810 
tsie@txstate.edu 
www.txstate.edu/ie
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