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Dlaczego warto studiować w USA?

Prestiż uczelni
Uczelnie amerykańskie są uznawane za jedne z najlepszych na świecie, a ich 
absolwenci są poszukiwani na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Światowej klasy kadra
Profesorowie amerykańskich uniwersytetów są często wiodącymi ekspertami w 
swoich dziedzinach oraz laureatami prestiżowych nagród, w tym Nagrody Nobla.

Wyjątkowy poziom akademicki 
Wśród stu najlepszych uczelni na świecie, ponad połowa znajduje się w Stanach 
Zjednoczonych.

Okazja do zostania prawie-native speakerem
Studia w anglojęzycznym kraju są najlepszym sposobem na perfekcję języka, jako 
że zarówno zajęcia, jak i interakcje z otoczeniem będą przebiegały po angielsku.

Hojna pomoc finansowa
Najlepsze amerykańskie uczelnie (Harvard, Yale, Princeton, MIT) oferują nawet 
105-procentowe stypendia dla wszystkich studentów, także tych z Polski.

Wolność projektowania ścieżki edukacyjnej
W USA studenci mogą co semestr wybierać zajęcia spośród kilku tysięcy 
niezwiązanych ze sobą kursów, co pozwala im na swobodną eksplorację 
zainteresowań przed ostatecznym wyborem kierunku.
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Jak wyglądają studia w USA?

Życie studenckie w Stanach toczy się na kampusie, gdzie setki organizacji stu-
denckich o charakterze biznesowym, charytatywnym, artystycznym, sportowym 
lub naukowym zabiega o względy studentów i organizuje niezliczone wydarzenia. 
Studia w amerykańskim tyglu kulturowym to także możliwość nawiązania przyjaźni 
z uzdolnionymi ludźmi z całego świata i wspólnych podróży po nieznanych kra-
jach. Przykładowo na Yale studenci pochodzą aż z 118 państw! Kolejnym atutem 
studiów w USA jest profesjonalna i pomocna kadra akademicka. Profesorowie 
bardzo często są najbardziej uznanymi i utytułowanym ekspertami w swoich 
dziedzinach (niektórzy z nich są nawet laureatami prestiżowej Nagrody Nobla!), 
a przy tym mają bardzo otwarte i prostudenckie podejście. W Ameryce hierarchia 
między profesorami a studentami jest praktycznie nieodczuwalna, rozmowa toc-
zy się na równych zasadach. W razie jakichkolwiek pytań studenci zawsze mogą 
skonsultować swoje wątpliwości przed lub po zajęciach, drogą mailową lub na 
wyznaczonych dyżurach. Jakby tego było mało wiele profesorów oferuje swoim 
podopiecznym pracę przy przeprowadzonych przez nich badaniach naukowych. 

4 lata
trwają studia undergraduate w USA

120 państw
reprezentują studenci Yale University

75 tys. dolarów
rocznie zarabiają średnio absolwenci 
Harvardu po zakończeniu studiów

7.3%
aplikujących na Princeton University 
otrzymuje ofertę rozpoczęcia studiów

158
laureatów Nagrody Nobla jest 
związanych z Uniwersytetem Harvarda

70%
studentów Harvardu otrzymuje całkowite 
lub cześciowe stypendium

Na Yale stuenci mieszkaj w jed-
nym z 14 koledży, zbudowanych 
na wzór Oxfordu i Cambridge. 

Większość studentów mieszka w 
kilkuosobowych mieszkaniach, 
lecz jednoosobowych pokojach.
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Jak możemy Ci pomóc?

Przygotowanie do egzaminów wstępnych
Oferujemy zajęcia przygotowujące do SAT, SSAT, LSAT, GRE oraz GMAT w for-
macie indywidualnym oraz w małych grupach. Pomagamy także w przygotow-
aniach do matury oraz międzynardowych egzaminów końcowych (IB, A-Levels).

Brainstorming i proofreading esejów
Pomagamy w wyborze tematu oraz treści esejów aplikacyjnych, a także  
w kwestiach językowych. Naszym celem jest wiarygodne przelanie Twojej his-
torii na papier i wyrażenie jej możliwie przekonująco w języku angielskim.

Wybór uczelni, kierunków oraz zajęć
W USA znajduje się ponad 4200 wyższych uczelni, a najlepsze z nich oferują 
co roku ponad 4200 kursów na ponad 100 kierunkach. Pomagamy zdecydować 
Ci, gdzie najlepiej aplikować, biorąc pod uwagę Twoje preferencje i możliwości.

Stypendia i finansowanie studiów
Pomagamy w wyborze źródeł finansowania oraz aplikacjach o stypendia, 
tłumaczeniach dokumentów podatkowych oraz wypełnianiu dodatkowych do-
kumentów wymaganych przez uczelnie.

Działania okołoaplikacyjne
Budujemy plan strategicznych działań, które możesz podjąć przed aplikacją, 
aby zwiększyć szansę na dostanie oferty od wymarzonej uczelni.

Pomoc poaplikacyjna 
Doradzamy w kwestiach wizowych (OPT, wizy pracownicze oraz studenckie), 
planowaniu podróży na uczelnię, znalezieniu mieszkania oraz wdrożeniu się do 
życia za oceanem.

Interview prep i kompetencje miękkie
Podzielimy się doświadczeniem z setek rozmów kwalifikacyjnych, które 
sami przeszliśmy oraz organizujemy próbne interview. Oferujemy zajęcia 
rozwijające kompetencje miękkie, m.in. z public speaking oraz debatowania.

I wiele, wiele więcej!
Skontakuj się z nami w sprawie spersonalizowanej oferty pomocy w aplikacji na 
studia w Stanach Zjednoczonych.
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Jak Kacper dostał się na Harvard z 
pomocą doradców Lagunity?

Kacper był uczniem klasy matematyczno-fizycznej jednego z najbardziej 
prestiżowych liceów w Krakowie. Znał bardzo dobrze język angielski (był w 
najlepszej grupie z tego języka w całej szkole) i interesował się statystyką 
oraz finansami. W połowie drugiej klasy Kacper zorientował się, że żadna z 
polskich szkół wyższych nie naucza finansów na wystarczająco wysokim 
poziomie, statystyka nie jest oferowana jako samodzielny kierunek, a 
zespoły badawcze w naukach ekonomicznych najlepsze są w Stanach Zjed-
noczonych i w związku z tym podjęła decyzję o aplikacji na studia w USA.

W liceum Kacper brał udział w licznych konkursach, nie udało mu się jed-
nak osiągnąć tytułu laureata żadnej z olimpiad przedmiotowych. W dru-
giej klasie Kacper zdał SAT na 1510, co jest wynikiem dającym realną szansę 
na powodzenie w aplikacji na najlepsze uczelnie w USA, lecz niższym od 
przeciętnego wśród aplikujących na Harvard. W szczególności ponad 80 pro-
cent osób, które osiągają taki wynik, nie dostaje oferty od tego uniwersytetu.
.

Imię i nazwisko: Kacper 
Kubień

Uczelnia: Harvard University

Kierunek: Matematyka

Liceum: V LO w Krakowie

Wynik z SAT: 1510



Na początku trzeciej klasy Kacper zwrócił się o pomoc do jednego z do-
radców Lagunity. Pierwszym etapem działań było bardzo dogłębne poz-
nanie historii Kacpra, żeby sensownie pomóc mu wybrać uczelnie oraz 
wspólnie wymyślić tematy esejów. Zależało nam też na zbudowaniu jak 
najdokładniejszego jego profilu, aby podkreślić w aplikacji najmocnie-
jsze strony Kacpra. W trakcie współpracy zorientowaliśmy się, że Kacper 
jest gotowy wyjechać za ocean tylko na najlepsze uczelnie, wobec cze-
go złożył aplikację na dwie uczelnie z samej góry rankingu: Harvard i Yale.

Największym wyzwaniem było stworzenie wyróżniającej się aplikacji, która 
zrekompensowałaby niższy od średniej wynik z SAT oraz brak osiągnięć na 
skalę międzynarodową. Doradca pomógł Kacprowi wybrać niecodzienny temat 
eseju (Kacper pisał o swojej pracy jako perkusista i tym, jak wpłynęła na jego 
dojrzewanie), przeprowadził z nim warsztaty odnośnie precyzyjnego pisania, a 
także zadbali o stronę językową pracy. Kacper był również w stałym kontakcie 
z mentorem, do którego średnio co kilka dni kierował pytania odnośnie proce-
su aplikacyjnego i samego doświadczenia studiów w USA. Doradca ponownie 
sprawdził aplikację Kacpra przed wysłaniem, upewnił się że wszystkie doku-
menty zostały załączone, a następnie pomógł mu zaaplikować o stypendium.

31 marca 2017 r. Kacper otrzymał upragniony list z informacją o przyjęciu 
w poczet studentów Harvard College wraz z pełnym stypendium. Po-
mimo szeregu ofert z innych uczelni, m.in. z Wielkiej Brytanii, dwa ty-
godnie później Kacper zdecydował się na przyjęcie oferty Harvar-
du, gdzie obecnie studiuje ekonomię i matematykę, gra na perkusji w 
uczelnianym zespole oraz aktywnie angażuje się w życie polskiego klubu.
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Jak wygląda rekrutacja?
- Common Application lub inny profil aplikacyjny
- Dodatkowe prace pisemne wymagane przez konkretną      
   uczelnię
- Test wstępny (SAT, SSAT, LSAT, GMAT, GRE)
- Testy specjalistyczne (SAT Subject Test)
- Eseje aplikacyjne
- Wyniki matur, egzaminów szkolnych
- Rekomendacje od nauczycieli
- Egzamin z języka angielskiego (TOEFL iBT)
- Rozmowa kwalifikacyjna (interview)
- Opłata aplikacyjna

75-100 dolarów
Tyle wynosi opłata aplikacyjna na 
większość uniwersytetów. Istnie-
je możliwość zwolnienia z niej dla 
osób o trudnej sytuacji materialnej.

8-12 uczelni
Na tyle uczelni radzimy aplikować, 
aby strategicznie zmaksymalizować 
szansę na otrzymanie oferty.

2350 słów
Średnio tyle słów zawierają wszyst-
kie eseje aplikacyjne na Yale University.

2 przedmioty
Należy zdać na SAT Subject Test, aby 
złożyć aplikację na MIT. Większość 
uczelni rekomenduje, ale nie wyma-
ga zdawania SAT Subject Tests.

100 punktów
Wynosi minimalny wynik z TOEFL iBT 
wymagany przez większość uczel-
ni. Wybrane uniwersytety nie będą w 
ogóle wymagały testu z j. angielskiego.

1540 punków
Tyle wynosi średni wynik z SAT na Har-
vard. Osiąga go poniżej 1% zdających. 
Maksymalny wynik to 1600 punktów.

1 stycznia
Większość uczelni wymaga złożenia 
aplikacji na samym początku roku.

2 rekomendacje
Od nauczycieli są wymagane przez 
prawie wszystkie uczelnie. Wybrane 
pozwolą Wam załączyć rekomendację 
od przyjaciela oraz członka rodziny
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Dodatkowe produkty

Objazd po uczelniach Ivy 
League

9-dniowy wyjazd studyjny na wschod-
nim wybrzeżu Stanów Zjednoczo-
nych, w ramach którego odwiedzimy 
m.in. Harvard, Columbię, Yale oraz MIT, 
a także Nowy Jork, park rozrywki Six 
Flags Great Adventure oraz wiele in-
nych ciekawych, typowo amerykańskich 
miejsc. Pomoże Ci zdecydować, czy 
studia za oceanem są dla Ciebie.

Diagnostyka preferencji i 
potencjału

Przedstawimy Ci możliwe kierunki studiów, 
uniwersytety oraz kraje, które najbardziej 
pasują do Twoich preferencji. Ocenimy 
Twój poziom języka angielskiego, czas 
wymagany do przygotowania wysokiej 
jakości aplikacji na zagraniczne studia, a 
także zarekomendujemy źródła wiedzy do 
dalszego rozwijania Twoich zainteresowań.

Advanced English Writing 
course

12-tygodniowy kurs efektywnego pisania w 
języku angielskim. Skupimy się na błędach, 
które popełniasz w pisanym języku angiel-
skim; oprócz napisania pięciu większych 
prac pisemnych i dziesięciu mniejszych, 
będziesz mieć okazję poprawić teksty 
przygotowane przez innych. Szczegól-
ny nacisk będzie położony na stylistykę.
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Oferta Lagunity

Zółty Zielony Czerwony

Pomoc w aplikacjach na daną liczbę uczelni 3 5 7

Spotkania z naszymi ambasadorami uczelni, 
którzy podzielą się swoim doświadczeniem

3 5 7

Dedykowany doradca edukacyjny dostępny na 
miejscu w Polsce

+ + +

Podstawowe przygotowanie do egzaminów: 
diagnostyka, 5h zajęć indywidualnych, raport 
końcowy i sugestie do własnej nauki

+ + +

Indywidualny mentor, student lub absolwent 
amerykańskiej uczelni

+ + +

Strategiczny wybór uczelni oraz kierunku + + +

Handbook Lagunity (105-stronowy przewodnik 
po aplikacji do USA, napisany przez nasz zespół)

+ + +

Pomoc w rekomendacjach (sugestie o czym 
nauczyciel powinien wspolmnieć, proofreading)

+ + +

Pomoc poaplikacyjna logistyczna - + +

Aplikacja o stypendium wraz z tlumaczeniem 
dokumentów podatkowych

- + +

Pomoc poaplikacyjna merytoryczna - + +

Rozwój kompetencji miękkich - - +

Zaawansowane przygotowanie do egzaminów: 
dodatkowe 10h zajęć indywidualnych, próbny 
test na dzień przed datą egzaminu)

- - +

Spotkania z former admission directors - - +

Oferujemy trzy pakiety pomocy w aplikacji: biały, zielony i 
czerwony.

Dodatkowo w każdym pakiecie zawierają się:
1) dostęp do biblioteki Lagunita Education w Warszawie - największej biblioteki poświęconej 
studiom w Stanach Zjednoczonych w Polsce
2) bezpłatny wstęp na cotygodniowe spotkania poświęcone nowościom w edukacji oraz 
karierze zawodowej
3) cotygodniowy newsletter z poradami oraz nowościami z zakresu międzynarodowej edu-
kacji oraz studiów za granicą
4) plan b: w razie niepowodzenia w aplikacji, oferujemy całkowicie darmową pomoc na 
aplikację do wybranego innego kraju lub USA w kolejnej sesji aplikacyjnej
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Umów się na 
spotkanie z 
doradcą Lagunity.

Yale ze 105% stypendium?
Cztery lata studiów na czter-
ech kontynentach?
Poznaj te oraz 54 inne możliwości, o 
których wcześniej nie pomyślałeś.

wejdź na lagunita.education/meet-us
zadzwoń na +48 531 60 60 03
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Twoją aplikacją będą się opiekować:

Jakub Madej

Student Yale, absolwent Dulwich 
College w Londynie, zna biegle 
sześć języków. Pomógł ponad 20 
osobom spełnić marzenia o stu-
diach w Stanach Zjednoczonych.

Joseph Pomianowski

Absolwent Harvardu i Yale Law 
School (JD), działa w Harvard 
Club of Poland. Pracował w Pal-
antirze, ponadto pisze podręcznik 
z historii matematyki dla MIT Press.

Katherine Liu Jakub Warmuz
Absolwentka Wharton School, 
the University of Pennsyl-
vania. Doświadczenie zawo-
dowe zdobywała w  JP Morgan  
oraz Boston Consulting Group.

Student Minerva College, uni-
katowym koledżu zlokalizowa-
nym w siedmiu metropoliach na 
całym świecie. Pochodzi z Sos-
nowca, interesuje się piłką nożną.
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O Lagunita Education

Studia na najlepszych uczelniach na świecie.

Absolwenci najlepszych uczelni na świecie
Lagunita to ponad 30 studentów i absolwentów uczelni takich jak Harvard, 
Yale, Columbia i Oxford. Sami studiowaliśmy na tych uczelniach, teraz możemy 
pomóc Tobie.

Ponad 2,3 miliona dolarów w stypendiach
Pomagamy w aplikacjach o stypendia oraz finansowaniu studiów.

Pomogliśmy ponad 40 osobom
Osoby, ktorym pomogliśmy, studiują m.in. na Harvardzie, Yale, Oxfordzie oraz 
Yale-NUS.

Studia za granicą
Studia licencjackie (undergraduate), magisterskie (Masters), doktoranckie, MBA, 
kursy wakacyjne (summer schools) oraz podyplomowe.

Doradztwo edukacyjne i zawodowe
Pomagamy strategicznie zaplanować studia oraz edukację pozauniwersytecką 
pod kątem Twoich zainteresowań i celów na przyszłość.

Stypendia
Oferujemy Stypendium Ardea dla najzdolniejszych uczniów, aby mogli otrzymać 
ofertę od najlepszych uczelni na świecie całkowicie bezpłatnie.

Wiele innych
Całą naszą ofertę znajdziesz na lagunita.education
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Skontaktuj się z nami
Lagunita Education
ul. Żytnia 14A, 25-018 Kielce
otwarcie czerwiec 2019 r., Warszawa

+48 531 60 60 03, lagunita.education
(codziennie, od 8:00 do 20:30)


