
Aby uzyskać informacje na 

temat przyjęć osób z zagranicy, 

prosimy o kontakt z: 

Rodzaje oferowanych stopni 

naukowych: 

Możliwość nauki języka 

angielskiego jako drugiego 

języka (ESL): 

Wyniki z egzaminów 

wymagane do umieszczenia na 

zajęciach na poziomie college'u:
 

Center for International Education 

Colleen Gray
Telefon:   011-847-543-2399 

E-mail: cgray6@clcillinois.edu

Associate in Arts, Associate in Science, Associate in Applied Science, Associate in Engineering 

Science, Associate in Fine Arts, Associate in Arts in Teaching 

College of Lake County posiada program intensywnego kursu języka angielskiego, 

akredytowany przez stowarzyszenie American Association of Intensive English Programs 

(AAIEP). Po przyjęciu przeprowadzany jest test znajomości języka, mający określić, na którym z 

czterech poziomów nauki zostanie umieszczony student: podstawowym, średnio 

zaawansowanym, zaawansowanym czy przejściowym. Studenci mogą również w ramach nauki 

korzystać z nowoczesnego laboratorium Sanako Language Lab. W przypadku tego programu 

wyniki z egzaminów TOEFL czy IELTS nie są wymagane. 

W przypadku programów akademickich na poziomie college'u, studenci muszą potwierdzić 

swoją znajomość języka poprzez: 

 uzyskanie wyniku na poziomie minimum 153 punktów w części dotyczącej znajomości

języka w egzaminie College of Lake County Academic Proficiency Test

 uzyskanie wyniku z egzaminu TOEFL na poziomie minimum 527 punktów w przypadku

egzaminu na papierze, 197 punktów w przypadku egzaminu na komputerze lub 71 punktów

w przypadku egzaminu przez Internet

 uzyskanie wyniku z egzaminu ELI Accuplacer na poziomie 320 lub wyższym

 6.0 — Format akademicki — w przypadku IELTS

 ELS Language Centers, ukończenie poziomu 112

Oferowane stypendia: College of Lake County oferuje studentom z zagranicy ograniczone stypendia, nie wcześniej 

jednak niż po ukończeniu przez nich przynajmniej jednego semestru akademickiego w College of 

Lake County. 

Zakwaterowanie w kampusie: College of Lake County nie oferuje zakwaterowania w kampusie. Jednakże pomagamy w 

znalezieniu zakwaterowania poza kampusem, na przykład w: mieszkaniach, placówkach 

przedłużonego pobytu oraz na kwaterach. Oferujemy również darmową usługę odbioru z lotniska 

O’Hare. 

Terminy składania podań: Semestr jesienny (od połowy sierpnia do połowy grudnia):    1 lipca 

Semestr wiosenny (od połowy stycznia do połowy maja):  1 listopada 

Koszty roku akademickiego 2018 (9 miesięcy) 

Czesne* i opłaty Czesne i opłaty dla studentów z zagranicy

wynoszą 447,50 USD za godzinę zajęć w 

tygodniu. Studenci z zagranicy muszą 

wykupić 12 godzin zajęć w tygodniu 

podczas każdego semestru akademickiego. 

Podręczniki i inne materiały 

Koszty utrzymania 

Ubezpieczenie medyczne 

 10 740 USD 

* 1 596 USD 

 8 680 USD 

 1 200 USD 

Łączny koszt roku akademickiego  22 216 USD 

Dane demograficzne o studentach 

Całkowita liczba studentów: 13 145 

Całkowita liczba studentów z zagranicy:  120 z ponad 44 krajów 

COLLEGE OF LAKE COUNTY – APLIKOWAĆ 

Podanie dla studentów z zagranicy, podanie College of Lake County, oficjalne świadectwo ukończenia szkoły średniej 

przetłumaczone na język angielski, oficjalne pismo z banku lub z banku sponsora potwierdzające dostępność kwoty przynajmniej 

21 964 USD, prawomocne oświadczenie o uzyskaniu pomocy od sponsora (jeśli konieczne), kopia paszportu oraz zdjęcie w 

formacie paszportowym. Pełne informacje znajdują się na stronie: http://www.clcillinois.edu/international  

http://www.clcillinois.edu/international


 
NOWOŚĆ: Prestiżowe college i uniwersytety oferujące Gwarantowane wstępu do Międzynarodowej 

Studentów CLC! 

 
 

Studenci College of Lake County mogą korzystać z szeregu usług studenckich, w tym doradztwa akademickiego, planowania 

kariery, konsultacji, opieki naukowej, centrum fitness, zatrudnienia na terenie kampusu oraz ośrodka zdrowia. Na terenie kampusu 

studenci mogą wykonywać szereg innych czynności, przynależeć do organizacji studenckich, akademickich drużyn sportowych, 

uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, korzystać z kortu tenisowego i ścieżek dla pieszych oraz z centrum sztuk scenicznych.  

Hrabstwo Lake znajduje się 72 kilometry na północ od Chicago, trzeciego co do wielkości miasta w Stanach Zjednoczonych.   
 

Zdrowie i nauki przyrodnicze:  

 Biologia  

 Botanika  

 Chemia 

 Ekologia 

 Technologia ratownictwa 

medycznego  

 Zdrowie 

 Ogrodnictwo  

 Masaż terapeutyczny 

 Flebotomia  

 Wychowanie fizyczne  

 Kurs dentystyczny  

 Kurs medyczny  

 Kurs terapii zajęciowej  

 Kurs farmacji  

 Kurs fizykoterapii 

 Kurs weterynaryjny 

 Rekreacja  

 Zoologia 

 Wykształcenie biznesowe:  

 Księgowość 

 Systemy administracji biurem 

 Menedżerstwo  

 Komputerowe systemy 

informacyjne 

 Gościnność i kulinaria  

 Praktykant adwokacki 

Komunikacja,  

humanistyka i sztuki piękne:  

 Sztuka 

 Komunikacja 

 Taniec 

 Projektowanie multimediów 

cyfrowych 

 Anglistyka 

 Języki obce 

 Humanistyka 

 Dziennikarstwo 

 Asystent bibliotekarza 

 Komunikacja multimedialna  

 Muzyka 

 Filozofia 

 Retoryka 

 Komunikacja techniczna 

 Teatr 

Inżynieria, matematyka i fizyka:  

 Architektura 

 Naprawy powypadkowe  

 Motoryzacja 

 Rysunek techniczny CAD 

 Sieci CISCO  

 Inżynieria lądowa i wodna  

 Informatyka 

 Nauka o Ziemi 

 

 

 Inżynieria 

 Geologia 

 Lasery/fotonika/optyka 

 Matematyka 

 Mechanika 

 Fizyka 

 Chłodzenie, ogrzewanie i klimatyzacja 

 Programy zrównoważonego rozwoju 

 Spawalnictwo 

Nauki społeczne:  

 Antropologia                         

 Prawo karne                    

 Edukacja wczesnodziecięca                   

 Ekonomia                      

 Edukacja podstawowa 

 Pożarnictwo 

 Badania nad płciowością i seksualnością 

 Geografia 

 Historia 

 Program usług społecznych 

 Nauki polityczne 

 Psychologia     

 Opieka społeczna               

 Socjologia    

 Pedagogika specjalna               

 


