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Informacje

Opcjonalne świadectwa egzaminów TOEFL
W celu oceny umiejętności językowych, studenci, którzy nie zdawali egzaminu TOEFL (Test of English 
as a Foreign Language) lub uzyskali mniej niż 550 punktów z egzaminu pisemnego LUB 213 punktów z 
egzaminu komputerowego LUB 80 punktów z testu iBT, muszą przystąpić do testu kwalifikacyjnego IELP.

Akademicka pomoc naukowa dla studentów IELP
• Studenci IELP są uprawnieni do bezpłatnych konsultacji w obrębie swoich zadań IELP. Taką pomoc 

studenci uzyskają w budynku G, w pokoju G221. 
• Dodatkowo, wsparcie w zakresie rozwoju umiejętności językowych można znaleźć w Centrum ELL, 

pokój S216B.

Wsparcie finansowe dla studentów IELP.
• Stali mieszkańcy oraz obywatele USA zapisujący się na zajęcia IELP, mogą wystąpić o federalną pomoc 

finansową.
• Aby uzyskać szybsze rezultaty, każdy, komu przysługuje federalna pomoc finansowa, może o nią wystą-

pić za pośrednictwem strony internetowej www.fasfa.ed.gov.
• We wniosku skierowanym do FASFA, jako wybraną przez siebie placówkę edukacyjną prosimy wskazać 

Moraine Valley Community College. Szkoła ma oznaczenie kodowe 007692.
• Dalsze instrukcje zamieszczone będą w liście z Biura Pomocy Finansowej MVCC (Financial Aid Office). W 

celu uzyskania pomocy prosimy zwrócić się do Biura Pomocy Finansowej w Budynku S, pokój S107 lub 
zatelefonować pod nr (708) 974-5726.

Kalendarz IELP
• Zajęcia IELP są dostępne w ramach semestrów jesiennych, wiosennych oraz letnich, które rozpoczynają 

się odpowiednio w sierpniu, w styczniu i w czerwcu. 
• Studenci powinni przygotować się do zapisów na zajęcia IELP poprzez odwiedzenie Centrum ELL na co 

najmniej 3 tygodnie przed początkiem każdego semestru.
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IELP jest specjalnym programem akademickim przeznaczonym zarówno dla studentów 
zagranicznych, przebywających na podstawie wiz F-1 oraz studentów, którzy są mieszkańcami, lecz 
ich język ojczysty nie jest językiem angielskim, a którzy zainteresowani są w uzyskaniu takiej poprawy 
swoich zdolności w zakresie języka angielskiego, która będzie umożliwiać im zapisanie się na zajęcia w 
college’ach akademickich.

Centrum ELL pomaga mieszkańcom – studentom, którzy ukończyli za granicą naukę prowadzoną 
przede wszystkim w języku innym niż angielski, w ustaleniu, czy przed zapisaniem się na zajęcia w 
college’ach akademickich wymagane jest nauczanie języka angielskiego na poziomie akademickim.

Centrum ELL pomaga również absolwentom amerykańskich szkół średnich, którzy byli zapisani na 
programy dla osób, dla których język angielski jest językiem drugim (ESL). Niektórzy z tych studentów 
po wstąpieniu do college’u muszą kontynuować naukę języka angielskiego na poziomie akademickim. 
Kandydatami do uczestnictwa zajęciach IELP są zarówno absolwenci szkół zagranicznych, jak i 
absolwenci amerykańskich szkół średnich, dla których język angielski jest językiem drugim (ESL). 
Osoby takie są określane jako osoby uczące się języka angielskiego jako języka drugiego lub ELL.

Wymagania wobec kandydatów na zajęcia IELP Potencjalni studenci IELP powinni 
opanować podstawowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim, które pozwalać im 
będą na wystarczającą komunikację w sali lekcyjnej oraz rozumieć materiał. W celu przystąpienia 
do programu wymagane będzie zdanie oddzielnego testu dla osób, dla których język angielski jest 
językiem drugim (ESL). Program nauki jest odpłatny i jest przedmiotem zmian. 

Plan zajęć IELP: W pełnym i w niepełnym wymiarze godzin dla mieszkańców
PEŁNY WYMIAR GODZIN 4 RODZAJE ZAJĘĆ (Godzina rozpoczęcia i czas trwania zajęć mogą 
być różne w zależności od poszczególnych zajęć, lecz oczekuje się, że student będzie uczestniczył 
w zajęciach codziennie przez 3–4 godziny, co odpowiada 18–20 godzinom w tygodniu.)
NIEPEŁNY WYMIAR GODZIN 1 – 3 RODZAJÓW ZAJĘĆ (Tak samo, godzina rozpoczęcia i czas 
trwania zajęć mogą być różne, i mogą obejmować od jedynie 2 do 3 dni, aż do 5 dni w tygodniu, 
w zależności od liczby zajęć, co stanowi od 2½ do w przybliżeniu 15 godzin tygodniowo.)

Korzyści z zapisania się na zajęcia IELP
• Zajęcia są dostępne przez pięć dni w tygodniu
• Postępom w nauce każdego studenta poświęcana jest osobista uwaga
• Rozwój umiejętności następuje szybciej niż w przypadku zajęć z nauczania języka 

angielskiego jako drugiego języka (ESL).
• Po ukończeniu zajęć IELP z pisania oraz gramatyki na poziomie 3, zajęcia z języka angielskiego 

na poziomie college’u osiągalne są bez dalszych testów
•  Po ukończeniu zajęć IELP z czytania na poziomie 3, spełnione są wymagania w zakresie 

czytania na poziomie college’u.
• Dostępne są zajęcia poranne, popołudniowe i wieczorne.

Informacje oraz procedury testowe dla studentów – mieszkańców
Prosimy skontaktować się z Centrum ELL pod nr tel. (708) 974-5475 lub odwiedzić pokój nr S216B.
Uwaga: Jakkolwiek studenci, którzy są mieszkańcami, mogą uczestniczyć w zajęciach w pełnym 
lub w niepełnym wymiarze godzin, jednakże studenci, którzy przyjeżdżają do USA na podstawie 
wizy studenckiej F-1, muszą zapisać się na zajęcia w pełnym wymiarze godzin i opłacić czesne 
za naukę wg stawek dla uczestników spoza stanu/ zagranicznych. Studentów przyjeżdżających 
do USA na podstawie wizy studenckiej F-1 obsługuje Dział International Student Affairs 
(Międzynarodowych Spraw Studenckich). Informacje w sprawie obowiązujących procedur 
można uzyskać pod tel. nr (708) 974-5443 lub w pokoju S217.

Uwaga: Poziom, na którym student będzie mógł rozpocząć program, określać będą wyniki testu kwalifikacyjnego. 
Wyniki mogą kwalifikować studenta do nauki na wyższym poziomie w zakresie jednej umiejętności, a w odniesieniu do 
innych kompetencji – na niższym. Np. student może uczestniczyć w zajęciach z mówienia na poziomie 3, z gramatyki na 
poziomie 2, z czytania na poziomie 2 i z pisania na poziomie 1.

POZIOM 1 – Średni I
IEL-062 Słuchanie/ Sporządzanie notatek/ Mówienie na poziomie Średnim I 
IEL-072 Gramatyka na poziomie Średnim I
IEL-082 Pisanie na poziomie Średnim I
IEL-092 Czytanie na poziomie Średnim I

POZIOM 2 – Średni II
IEL-064 Słuchanie/ Sporządzanie notatek/ Mówienie na poziomie Średnim II
IEL-074 Gramatyka na poziomie Średnim II
IEL-084 Pisanie na poziomie Średnim II
IEL-094 Czytanie na poziomie Średnim II

POZIOM 3 – Zaawansowany
IEL-066 Słuchanie/ Sporządzanie notatek/ Mówienie na poziomie Zaawansowanym
IEL-076 Gramatyka na poziomie Zaawansowanym
IEL-086 Pisanie na poziomie Zaawansowanym
IEL-096 Czytanie na poziomie Zaawansowanym

Konstrukcja programu IELP: Niezależny rozwój umiejętności nauczany w ramach 
3 kolejnych poziomów


