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LOKASI
• Anda akan tinggal di kamar asrama
mahasiswa Universitas Corban.
• Fasilitas ruang cuci baju, kamar mandi, kamar
mandi pancuran, dan ruangan umum ada di
setiap bangunan asrama mahasiswa.

Corban University
5000 Deer Park Drive SE
Salem, Oregon 97317
United States

UNIVERSITAS CORBAN
• Peringkat no. 3 di antara Sekolah Bernilai
Terbaik di Wilayah Barat (U.S. News & World
Report, 2016)
• Rasio mahasiswa-staf pengajar 15:1
• 50+ mata kuliah S1
• 21+ klub mahasiswa

“Ini adalah pengalaman yang
sangat istimewa bagi kami.”
– Charlie Lee, Awana Korea

SUMMER OF
SUCCESS
di Universitas Corban

INSTRUKSI BAHASA
INGGRIS INTENSIF

Ribuan mahasiswa internasional membutuhkan bantuan sebelum memulai
belajar di sistem universitas Amerika.
Bergabung dengan komunitas lulusan sarjana internasional yang ingin membantu meningkatkan Bahasa
Inggris Anda.
Bahasa Inggris Intensif di program Summer of Success akan membantu Anda mempersiapkan
keterampilan bahasa dan budaya yang Anda perlukan agar berhasil di universitas, di tempat kerja dan di
dunia.

Hasil Belajar:
• Memperkuat keterampilan berbicara, menddengarkan, membaca dan menulis dalam bahasa Inggris.
• Mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan bekerja dengan budaya lain.
• Membangun keterampilan untuk persiapan ke universitas di Amerika.

KOMUNIKASI BAHASA INGGRIS
• Meningkatkan keterampilan komunikasi lisan,
tertulis dan non-verbal Anda dalam bahasa
Inggris.
• Mempelajari cara baru untuk belajar bahasa
Inggris.
• Berlatih cara mendengarkan dan belajar yang
lebi efektif.

MENANTANG ETIKA KITA
• Memikirkan pertanyaan-pertanyaan sulit
secara mendalam.
• Mendiskusikan begaimana kepercayaan
memengaruhi etika dan perilaku.
• Merenungkan keyakinan pribadi Anda dan
berlatih berpikir secara kritis.

PEMIKIRAN KRITIS
• Memahami cara menggunakan pemikiran
kritis.
• Mendiskusikan logika dan penalaran bagi
pertumbuhan dalam keterampilan akademis.
• Menggunakan logika dan nalar untuk
membangun sanggahan.

KEPEMIMPINAN
INTERNASIONAL
• Mempelajari cara memimpin dalam budaya
yang berbeda.
• Mempelajari kekuatan dan kelemahan Anda
saat bekerja dalam budaya yang berbeda.
• Mengembangkan keterampilan kecerdasan
budaya dalam kepemimpinan.

KUNGJUNGAN BUDAYA
• Melakukan kunjungan budaya di Wilayah
Pasifik Barat Laut Amerika.
• Silver Falls adalah taman negara bagian
terbesar di Oregon dengan luas 9.000 akre
(3650 hektar), 24 mil (39 km) jalur pendakian
dan 10 air terjun.
• Pantai Oregon menawarkan bermil-mil pantai
umum, bukit pasir raksasa dan hutan hujan
iklim sedang.

