
ŚWIAT SIĘ ZMIENIA KSSN 1 (6)/2011

26

YES, WE CAN!  
STUDY IN THE USA
Wejść do konsulatu Stanów Zjednoczonych nie jest 
łatwo. W  specjalnych skanerach prześwietleni zo-
stajemy my sami i nasz bagaż, a telefon komórkowy 
od razu ląduje w  depozycie. By wyjechać do tego 
kraju na studia też trzeba się postarać. Oto krótki 
przewodnik do amerykańskiego snu edukacyjnego
Coraz częściej dyplom magistra czy inżyniera zdobyty 
w  kraju jest zbyt mało atrakcyjny w  oczach przyszłego 
pracodawcy, a  od kandydata na stanowiska kadry zarzą-
dzającej wręcz wymaga się doświadczenia w  innym krę-
gu kulturowym, za granicą. Wiele osób na takie wyjazdy 
wybiera okres studiów, kiedy jeszcze poszukują własnej 
drogi zawodowej i nie i nie są ograniczeni poważniejszymi 
zobowiązaniami. Jednym z  krajów prowadzących otwar-
tą politykę edukacyjną, której celem jest zainteresowanie 
studiami najlepszych studentów z całego świata są Stany 
Zjednoczone. Amerykańskie uczelnie uważane są za naj-
lepsze na świecie. Niewątpliwie warto dołączyć do grona 
ich studentów. Tylko jak to zrobić? 

TO SZTUKA WYBORU

Jak podkreśla Maria Brzostek – z Biura Doradztwa Eduka-
cyjnego w  krakowskim konsulacie: „Na wstępie najważ-
niejsze jest to, aby dobrze wybrać uczelnię, odpowiada-
jąc sobie na pytanie: co chcę studiować i  gdzie mogę to 
studiować i  czy mam na to środki? Wiele zależy od po-
tencjału naukowego studenta oraz jego preferencji czy 
możliwości finansowych. Warto pomyśleć o innej opcji niż 
Harvard czy Yale. Lata spędzone na dobrej, małej uczelni 
mogą być równie owocne i  interesujące. Jednak zawsze, 
zwłaszcza w przypadku mniejszych, mało znanych ośrod-
ków akademickich należy sprawdzić na stronie www.chea.
org czy posiadają one akredytację, aby uniknąć inwesto-
wania czasu i nierzadko dużej sumy pieniędzy w bezwar-
tościowy dyplom. Możliwości jest mnóstwo, zaczynając 

od prestiżowych, znanych 
na całym świecie uczel-
ni z  Ivy League, poprzez 
duże uniwersytety stano-
we, aż po miejsca, gdzie 
w kameralnych warunkach 
studiuje tylko parę tysięcy 
studentów. Można studio-
wać w  Nowym Jorku, Los 
Angeles lub w małym mia-
steczku w  Montanie czy 
Idaho, a także na Florydzie 
lub na Alasce. 

MONEY, MONEY, MONEY…

Studia za oceanem są płatne. Szacunkowe koszty cze-
snego i  utrzymania (wynajem mieszkania, wyżywie-
nie, zakup książek i  pomocy naukowych itp.) to średnio 
od 25 do 30 tys. dolarów rocznie, ale na uczelniach takich 
jak takich jak Harvard, Princeton, Caltech, czy MIT opła-
ty mogą być nawet dwukrotnie większe. Każda osoba 
aplikująca na studia do amerykańskiej uczelni musi za-
pewnić sobie źródło finansowania. Mogą to być własne 
środki lub pieniądze pochodzące ze stypendium na da-
nej uczelni. Jednak nie oznacza to, że szanse na indeks 
mają jedynie posiadacze grubych portfeli. Rozbudowany 
system stypendialny otwiera drzwi także tym szczegól-
nie uzdolnionym, wystarczy poszukać i  wszystko wcze-
śniej zaplanować. Uniwersytety takie jak Yale, Amhurst, 
Harvard, Princeton przyjmując na studia I stopnia, w za-
leżności od statusu finansowego kandydata, pokrywają 
nawet do 100% wydatków związanych z jego nauką. 

OPCJE DOFINANSOWANIA 
STUDIOWANIA 

Można też starać się o pokrycie kosztów nauki z innych 
źródeł, np. w  ramach programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Fulbrighta. Chcąc kontynuować studia (na 
poziomie magisterskim lub doktoranckim) należy apli-
kować o  stypendia przeznaczone dla studentów lub 
młodych pracowników naukowych (informacje na ten 
temat znajdują sie na stronach internetowuych Komisji 
Fulbrighta w  Warszawie: www.fubright.edu.pl). Istnieją 
też możliwości wsparcia finansowego przez stowarzy-
szenia oraz prywatne instytucje. Warto wykorzystać 
Internet w  poszukiwaniu takich programów (np. www.
scholarships.com, www.fastweb.com). Do ubiegania się 

Stany, Stany.... w Nowym 
Yorku czy w Montanie 
wszędzie może być ciekawie

Inna kultura, inne metody nauczania 
na pewno warto tego spróbować
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o  nie często wymagane jest napisanie propozycji pro-
jektu badań naukowych. 

Kolejne źródło finansowania studiów doktoranckich to 
tzw. stypendia asystenckie (assistantships). W zamian za 
pracę dydaktyczną lub badawczą dla uczelni można otrzy-
mać stypendium, które pokryje koszty czesnego i utrzy-
mania w trakcie studiów. Ta aktywność na rzecz uniwersy-
tetu może polegać na prowadzeniu zajęć dla młodszych 
studentów oraz uczestniczeniu w  realizowanych projek-
tach badawczych lub pracy administracyjno-biurowej.  
Interesującą, tańszą opcją dla osób dopiero zaczynają-
cych studia mogą być tzw. Community Colleges, dwulet-
nie szkoły pomaturalne, które można kontynuować przez 
następne 2 lata na uczelniach w trybie studiów I stopnia. 

PASS & GO
Pomimo tego, że pro-
cedury rekrutacyjne są 
podobne na wielu uczel-
niach, należy sprawdzić na 
stronach internetowych 
jakie warunki powinni 
spełnić studenci starają-
cy się na dany uniwersy-
tet. Zależnie od poziomu 
studiów: undergraduate 
(pierwszego stopnia), czy 
graduate (drugiego stop-
nia) oraz wybranej uczel-
ni proces rekrutacji może 
się nieco różnić. Zawsze 
należy szukać informa-
cji przeznaczonych dla tzw. international students. 

Na studia drugiego stopnia wymagane są 2 testy: TO-
EFL (Test of English as a Foreign Language) sprawdzający 
poziom znajomości języka angielskiego (uwaga! ważny 
tylko 2 lata). Większość uniwersytetów wymaga od stu-
dentów starających się o  przyjęcie na studia II stopnia 
także wyników testu GRE (Graduate Record Examination) 
obejmującego zagadnienia z  wiedzy ogólnej, matema-
tyki, elementy logicznego myślenia oraz ewentualnie 
moduł związany z  określoną grupą nauk ścisłych, przy-
rodniczych, społecznych lub humanistycznych. Dokład-
ne informacje dotyczące tych testów można znaleźć 
na stronach www.ets.org/toefl oraz www.ets.org/gre

JAK SIĘ (O)PISZESZ,  
TAK CIĘ WIDZĄ

Jednym z  najistotniejszych elementów aplikacji jest na-
pisanie dobrego i  interesującego tzw. personal essay 
lub statement, w  którym przedstawia się osobie decy-
dującej o przyjęciu na uczelnię. Oprócz opisania dotych-
czasowej „drogi edukacyjnej” i  dalszych planów istotną 
wartość mają również informacje dotyczące działalności 
pozauczelnianej i  społecznej kandydata. Liczą się osią-
gnięcia sportowe, artystyczne, dodatkowe pasje i zainte-
resowania. Uczelnie wymagają również przedstawienia 
potwierdzeń dotychczasowego toku studiowania oraz 

wyników ze szkoły średniej lub studiów I stopnia. Przygo-
towania i całość postępowania aplikacyjnego zajmują od 
12–18 miesięcy. Dlatego już w kwietniu lub maju 2011 roku 
należy podjąć decyzję czy chcemy spróbować dostać się 
na amerykańską uczelnię na rok akademicki 2012/2013.

Jak podpowiada Pani Brzostek: „Bezpośredni kontakt 
z profesorem zajmującym się dziedziną nauki, która inte-
resuje aplikanta, może być bardzo istotny. Profesorowie 
mają duże możliwości podejmowania niezależnych de-
cyzji, więc jeśli student udowodni, że jest dobry i warto 
mieć go na przykład w zespole badawczym, to jest szan-
sa, że zostanie zatrudniony jako teaching assistant lub 
research assistant współpracujący właśnie z tym profeso-
rem”. Sporo osób z Polski trafiło w ten sposób na studia 
doktoranckie do najlepszych amerykańskich uczelni. 

 I W KOŃCU WIZA! 

Wizy dla studentów przyznawane są na podstawie do-
kumentów przesłanych przez uczelnie. Osoba przyjęta 
na studia przez akredytowaną uczelnię w Stanach Zjed-
noczonych otrzymuje odpowiedni formularz (DS2019), 
z  którym udaje się do konsulatu i  po przedstawieniu 
wniosku wizowego oraz wszystkich niezbędnych doku-
mentów, dostaje wizę studencką. 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
W ZASADZIE NIE MA ZNACZENIA

Wszystkie uczelnie amerykańskie mają obowiązek za-
pewnienia równych szans studiowania osobom niepełno-
sprawnym. Zarówno Amerykanom, jak i  tym pochodzą-
cym z  innych krajów. Na każdej uczelni funkcjonują Biura 
ds. Osób Niepełnosprawnych, do których można zwrócić 
się o pomoc. Lecz studenci niepełnosprawni, poza wetera-
nami wojennymi, nie mają specjalnych praw do refundacji 
kształcenia. Dlatego obcokrajowcy z niepełnosprawnością 
nie mogą liczyć na specjalne świadczenia finansowe. 

Ten wątek naszej rozmowy Maria Brzostek podsumo-
wuje słowami: „Osoby niepełnosprawne traktowane są 
w  Stanach Zjednoczonych jak wszyscy inni. Jeśli kandy-
dat na studenta jest dobry i  może pochwalić się odpo-
wiednimi osiągnięciami naukowymi, to uczelnia przyjmie 
go w  trybie ogólnej rekrutacji i  udzieli potrzebnych rad 
i pomocy, ale nie stosuje się specjalnych standardów dla 
studentów z powodu ich niepełnosprawności”. 

By misję pod hasłem Studia w USA zakończyć sukce-
sem niewątpliwie trzeba mieć w miarę skonkretyzowa-
ny pomysł na rozwój naukowej kariery, stojące za tym 
osiągnięcia, sporo wiedzy i jeszcze więcej determinacji. 
Jednak na pewno nie jest to mission impossible. Jeśli 
kogoś nie przekonały argumenty przytoczone w arty-
kule, to bardziej szczegółowe informacje, potrzebne 
materiały oraz odpowiedzi na nurtujące pytania może 
znaleźć w Biurze Doradztwa Edukacyjnego amerykań-
skiego konsulatu (w Krakowie przy ul. Stolarskiej 9).

Paweł Rozmus (FSiA „Academica”)

Maria Brzostek w trakcie 
spotkania pt. „Studia 
podyplomowe w USA”, 
które odbyło się 7 
kwietnia 2010 r. na AGH
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