Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy
1. Podstawowe informacje

* 1. Informacje kontaktowe
Imię i nazwisko
Adres
korespondencyjny
Miejscowość
Kod pocztowy
Login Skype
Adres e-mail
Numer telefonu

* 2. Jak dowiedziałeś/aś się o Programie doradczym EducationUSA?
z Facebooka
z plakatu/ ogłoszenia w szkole
od znajomych/rodziny
podczas targów edukacyjnych
od doradcy EducationUSA
ze strony internetowej EducationUSA
Z innych źródeł (skąd?)
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* 3. Data urodzenia
DD
Date / Time

MM

/

RRRR

/

* 4. Mam zgodę rodzica lub opiekuna na udział w Programie
Tak
Nie
Nie dotyczy (mam skończone 18 lat)
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2. Wykształcenie

* 5. Szkoła średnia
Pełna nazwa szkoły
Miasto
Proﬁl klasy
W której klasie
teraz jesteś?
Planowany rok
ukończenia

* 6. Czy realizujesz program matury międzynarodowej (IB)?
tak
nie

* 7. Gimnazjum
Nazwa szkoły
Miasto
Proﬁl klasy
Rok ukończenia
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8. Średnia ocen
Prosimy o podanie średniej arytmetycznej ze świadectw za ostatnie 3 lata nauki oraz średnią arytmetyczną ocen z
bieżącego semestru.

Rok szkolny 2016-17
Rok szkolny 20152016
Rok szkolny 20142015
Średnia ocen za
bieżący semestr
szkolny

9. Dołącz czytelne skany świadectw za ostatnie 3 lata nauki
Przygotuj wszystkie załączniki w jednym pliku PDF. Możesz skorzystać np. z tej strony:
https://online2pdf.com/, żeby połączyć kilka dokumentów w jeden. Gotowy załącznik nazwij wg.
schematu Nazwisko Imię świadectwa, czyli np. Kowalski Jan świadectwa. Jeśli masz problem z
wgraniem załącznika, możesz go wysłać na adres e-mail edukacja@fulbright.edu.pl
Wybierz plik

Nie wybrano
pliku

4

Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy
3. Osiągnięcia

* 10. Wymień nie więcej niż 5 największych osiągnięć naukowych, sportowych lub
artystycznych z ostatnich 4 lat (stypendia, olimpiady, konkursy, zawody, itp.)
1.
2.
3.
4.
5.

* 11. Wymień i krótko opisz działalność pozaszkolną i społeczną (wolontariat,
samorząd klasowy i szkolny, uczestnictwo w akcjach społecznych, itp.). Krótko
opisz na czym polegają i od kiedy jesteś zaangażowany/a w te aktywności.
1.
2.
3.
4.
5.

5

* 12. Jak oceniasz swoją znajomość języka angielskiego?
Bardzo słabo

Słabo

Średnio

Dobrze

Bardzo dobrze

Rozumienie ze
słuchu
Pisanie
Mówienie
Słuchanie

13. Czy masz certyﬁkat językowy dokumentujący znajomość języka
angielskiego? Jeśli masz więcej niż jeden, wymień najnowszy.
Nazwa certyﬁkatu
Rok uzyskania

14. Wgraj tutaj czytelne skany dyplomów, certyﬁkatów i zaświadczeń
potwierdzających osiągnięcia, o których wspominasz w formularzu.
Przygotuj wszystkie załączniki w jednym pliku PDF. Możesz skorzystać np. z tej strony:
https://online2pdf.com/, żeby połączyć kilka dokumentów w jeden. Gotowy załącznik nazwij wg.
schematu Nazwisko Imię suplement, czyli np. Kowalski Jan Suplement. Jeśli masz problem z
wgraniem załącznika, możesz go wysłać na adres e-mail edukacja@fulbright.edu.pl
Wybierz plik

Nie wybrano
pliku
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4. Studia w USA

* 15. Dlaczego chcesz studiować w USA? Jakie masz oczekiwania, jak studia w
USA wpisują się w Twoje plany na przyszłość? Twoja odpowiedź nie powinna
przekroczyć 150 słów.

* 16. Dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy wybrać na uczestnika programu?
Twoja odpowiedź nie powinna przekroczyć 150 słów.

* 17. Jak planujesz sﬁnansować studia? Odpowiedź na to pytanie nie wpływa na
szanse przyjęcia do programu.
Będę aplikować wyłącznie na uczelnie, które oferują pełne stypendium.
W razie potrzeby, jestem w stanie sﬁnansować część kosztów pierwszego roku studiów (np.
zakwaterowanie i wyżywienie).
W razie potrzeby, jestem w stanie w całości sﬁnansować przynajmniej pierwszy rok studiów.
W razie potrzeby, jestem w stanie całkowicie sﬁnansować całe studia.
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5. Esej
Please write a short essay of no more than 300 words, in English, on one of the following topics (these
are Common Application essay prompts 2015/16):
1. Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe
their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story.
2. The lessons we take from failure can be fundamental to later success. Recount an incident or time
when you experienced failure. How did it aﬀect you, and what did you learn from the experience?
3. Reﬂect on a time when you challenged a belief or idea. What prompted you to act? Would you make
the same decision again?
4. Describe a problem you’ve solved or a problem you’d like to solve. It can be an intellectual
challenge, a research query, an ethical dilemma-anything that is of personal importance, no matter
the scale. Explain its signiﬁcance to you and what steps you took or could be taken to identify a
solution.
5. Discuss an accomplishment or event, formal or informal, that marked your transition from
childhood to adulthood within your culture, community, or family.

* 18. Esej
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