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Kilka słów od Redakcji….

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy Wam do rąk pierwszy numer
biuletynu „Why IB”. Celem jego powstania

jest próba udzielenia odpowiedzi na
pytanie zamieszczone w tytule.

Nie znajdziecie w nim jednak informacji
dotyczących Programu IB DP, które są już

opublikowane na stronie internetowej
naszej Szkoły.

 „Why IB” będzie natomiast chciał pomóc
w udzieleniu odpowiedzi na następujące,

zasadnicze pytania: Co daje nam program
IB i jakie mogą z niego płynąć korzyści,

zarówno w trakcie jak i po jego
ukończeniu? Czy warto studiować

zagranicą i jak możemy zrealizować swoje
aspiracje do zdobywania wykształcenia

poza granicami Polski?

„Why IB” to biuletyn dedykowany głównie
uczniom klas pierwszych i drugich, którzy
są w tzw. klasach „Pre-IB” oraz uczniom

klas objętych już programem IB DP. Choć
nie tylko. Będą w niej bowiem

zamieszczane teksty dotyczące edukacji
w Wielkiej Brytanii a zwłaszcza w Stanach

Zjednoczonych, gdzie co roku wielu
absolwentów klas licealnych o różnych

profilach nauczania - wysyła swoje
aplikacje na studia.

„Why IB” będzie, w różnych formach
dziennikarskich, prezentował przede
wszystkim informacje i fakty, czasami
przedstawiając opinie innych osób, jak
również stanowiska Redakcji na dany

temat.

„Why IB” będzie wydawany w języku polskim. Jednakże, w
kolejnych numerach będą się w nim także pojawiać teksty w

języku angielskim.

„Why IB”, w obecnych zamierzeniach Redakcji, będzie wydawany
dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (oraz, w zależności od

potrzeb i możliwości, jeden numer specjalny). Będzie dostępny,
bezpłatnie, na platformie internetowej oraz w Szkole – w formie

papierowej.

W pierwszym numerze będą mogli Państwo przeczytać o
zaletach nauki ekonomii w IB (rozmowa z Panią Profesor Zofią
Dembowską) i o samej nauce ekonomii, o tym czy wybrać USA
lub UK na kraj swoich przyszłych studiów, czy warto zgłosić się

do konkursu „I Know America” i co dalej z finansowaniem
studiów w Wielkiej Brytanii. Będzie też w nim, nie dotyczący

spraw edukacji, tekst o amerykańskich wyborach prezydenckich
oraz, jak najbardziej „edukacyjny”, artykuł o systemie szkolnictwa

wyższego w Stanach Zjednoczonych. Znajdziecie też w nim 7
powodów, dla których warto rozważyć studiowanie zagranicą.

Redakcja serdecznie zaprasza wszystkich Nauczycieli i Uczniów
do zapoznania się z zawartością inauguracyjnego numeru „Why

IB” mając nadzieję, że dzięki zainteresowaniu jej przyszłych
Czytelników będzie miała sposobność do realizowania celu, który

przyświecał jej powstaniu.
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EKONOMIA ZAWSZE BĘDZIE
POTRZEBNA

Czym jest ekonomia?

Ksenofont, grecki pisarz i historyk czasów
starożytnych był pierwszym, który użył określenia
„ekonomia”. Utożsamiał ją z zarządzaniem majątkiem
i domem. Od tego momentu upłynęło już ponad 2500
lat. Ludzie stworzyli różne definicje tej nauki. Jedna z
nich mówi, że ekonomia zajmuje się badaniem tego,
jak społeczeństwo wykorzystuje swoje ograniczone
zasoby, aby w jak najlepszym stopniu zaspokoić
swoje potrzeby. Według innej, ekonomia to nauka o
procesach gospodarczych, które stara się wykrywać
oraz opisywać prawidłowości nimi rządzące. 
Pierwszy amerykański noblista z dziedziny ekonomii,
Paul Samuelson, zwykł był mawiać, że jest to
„królowa nauk społecznych”. Niewątpliwie, ekonomia
to nauka interdyscyplinarna. Wykorzystuje, między
innymi, dorobek nauk takich jak logika, socjologia,
nauka o państwie i prawie, politologia i filozofia. 

Dlaczego jest ważna?

Ekonomia jest istotna dla każdego z nas, ponieważ
jest bezpośrednio związana z codziennym życiem.
Pomaga podejmować racjonalne decyzje, dokonywać
trafnych wyborów. Im więcej będziemy wiedzieć o
ekonomii, tym większe prawdopodobieństwo, że
będziemy godnie żyć i jeszcze bardziej tym życiem się
cieszyć. 

Oczywiście, obok aspektu indywidualnego, ambicją
ekonomii jest też analizowanie zmian w całości
gospodarki. Bada ona poziom inflacji i bezrobocia,
produkt krajowy brutto, tendencje cenowe, przetwarza
dane i formułuje hipotezy oraz twierdzenia. Robi to w
bardzo praktycznym celu – aby pomóc optymalnie
kształtować politykę gospodarczą.

Jakie powody przemawiają za wyborem
IB Economics?

Aby zdecydować czy wybrać ekonomię w ramach
programu Matury Międzynarodowej IB DP, poprosiłam
o pomoc Panią Profesor Zofię Dembowską. Pani
Profesor od lat uczy tego przedmiotu w naszym
Liceum, a także w gliwickim Liceum
Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Edwarda
Dembowskiego, które również prowadzi ten program:

- Pani Profesor czy ekonomia jako przedmiot w IB
DP może być ciekawa?

- Oczywiście, ekonomia jest przedmiotem niezwykle
ciekawym i praktycznym. Kluczem do sukcesu jest
jednak zrozumienie, jakie treści wchodzą w zakres
zainteresowań ekonomii, zanim wybierze się dany
przedmiot. W tym celu warto przeanalizować zakres
materiału przedstawiony w ogólnodostępnym
dokumencie „IB Economics Guide”. Częstym błędem
uczniów jest przekonanie, że uczęszczając na
przedmiot IB Economics, będą uczyć się, jak szybko
zarobić duże pieniądze i założyć własną firmę, oraz
analizować innowacyjne strategie, jakie pozwoliły
osiągnąć sukces wielkim korporacjom. 
Tymczasem, o ile można do tego na lekcji nawiązać,
nie jest to głównym przedmiotem zainteresowania
ekonomii, lecz bardziej innego przedmiotu w IB:
Business Management. Ekonomia w IB skupia się na
podstawowych prawach rządzących gospodarką, np.
prawie popytu czy podaży. Dzięki tej wiedzy, uczeń
zaczyna rozumieć mechanizmy działające na rynku, a
dzięki temu w przyszłości – jako konsument lub
przedsiębiorca – może być w stanie lepiej
gospodarować swoimi finansami, lub zdecydować czy
warto poczynić planowaną inwestycję, czy może lepiej
z nią poczekać lub inaczej ulokować pieniądze.
Przedmiot daje solidne podstawy teoretyczne do
zrozumienia wielu rynkowych zależności i działań, np.
roli Banku Centralnego, przyczyn dysproporcji w
rozwoju ekonomicznym państw, czynników, które
decydują o zachowaniach producentów i
konsumentów itp. 
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- Czy fakt, że większość z nas nie miała wcześniej
kontaktu z ekonomią powoduje, że trudniej będzie
zdać (dobrze) egzamin z Economics IB na Maturze
Międzynarodowej?

- Nie, nie należy się tego obawiać. Poruszane treści
ułożone są w taki sposób, że zaczynamy realizować
materiał zupełnie od podstaw, więc nawet osoba
niemająca wcześniej styczności z ekonomią dowie się
wszystkiego na lekcji i nie jest potrzebne wcześniejsze
przygotowanie teoretyczne. Cały program Ekonomii w
IB składa się z 4 działów:
1. Wstęp do ekonomii (Unit 1: Introduction to
economics),
2. Mikroekonomia (Unit 2: Microeconomics),
3. Makroekonomia (Unit 3: Macroeconomics),
4. Ekonomia globalna (Unit 4: The global economy).
Wszystkie te działy realizowane są zarówno na
poziomie podstawowym (4 lekcje w tygodniu), jak i na
poziomie rozszerzonym (6 lekcji w tygodniu), jednakże
na poziomie rozszerzonym uczniowie opanowują
niektóre tematy w bardziej obszernym zakresie,
zazwyczaj włączając w to proste obliczenia.
Systematyczna nauka przez 2 lata trwania programu
zapewnia każdemu uczniowi możliwość uzyskania
najwyższych not na maturze, co zresztą ma miejsce
co roku, a uczniowie naszej szkoły regularnie osiągają
znacznie wyższe wyniki maturalne niż średnia
światowa z tego przedmiotu.

- Czy wybór Economics IB ma sens tylko wtedy,
gdy ktoś chce później studiować ekonomię?

- Myślę, że każdy, wybierając wymarzony kierunek
studiów, powinien zorientować się, jakie wymagania
rekrutacyjne stawia przed nim uczelnia. Jeśli wymaga
ona przedmiotu ekonomicznego zdawanego na
maturze – wtedy wybór jest prosty. Jednakże nie tylko
takie osoby zyskają, wybierając ekonomię w IB.
Przedmiot ten pozwala na uzyskanie wiedzy
praktycznej o gospodarce, co może przydać się w
życiu każdemu. Podam jedynie dwa przykłady, choć
można by ich mnożyć znacznie więcej: Kto z nas
nigdy w życiu nie będzie przed podróżą zagraniczną
kupował waluty obcej? Wiedza ekonomiczna pozwala
na zrozumienie zasady działania kursów wymiany
walut i uniknięcie wymiany na niekorzystnych
warunkach. Od lat trwają burzliwe dyskusje na temat
tego, czy Polska powinna wejść do strefy euro.
Uczestnictwo w kursie pozwoli wyrobić sobie własne
zdanie na ten temat. Dużym plusem ekonomii (ale
również innych przedmiotów w programie IB) jest
nacisk na samodzielne myślenie ucznia, kształtowanie
w nim umiejętności oceny sytuacji i sformułowania 

- Jak, w skrócie, wygląda matura z IB Economics?

Absolwenci o Economics IB

Dodatkowo, w celu spojrzenia na Economics IB
również z perspektywy absolwenta liceum, który
zdawał na maturze ten przedmiot, zapytałam osoby,
które ukończyły już program IB DP i obecnie są
studentami:

- Czy jesteście zadowoleni z wyboru przedmiotu
Economics IB w ramach programu
Matury Międzynarodowej i jakie korzyści ten
wybór Wam przyniósł?

własnego zdania na dany temat. Na maturze nikt nie
będzie oceniał samego poglądu ucznia, wyrażonego
w eseju maturalnym, ale argumenty, jakich użył, aby
ten pogląd poprzeć. Przykładowo, jeśli uczeń –
zwolennik dotacji dla rolników – udowodni w eseju
maturalnym, dlaczego, według niego, dotacje są
korzystne, to egzaminator – przeciwnik dotacji – nie
odejmie mu punktów za posiadanie sprzecznego
poglądu, lecz przyzna punkty za logiczną
argumentację. Liczy się zrozumienie tematu i własna
ocena sytuacji. Uważam to za ogromny plus, gdyż
kształtuje to w uczniach samodzielność w wyrażaniu
sądów, zamiast odtwórczego „spisywania” informacji z
podręcznika, co przecież bardzo przydaje się później
w życiu, nie tylko w sprawach związanych z
ekonomią.

- Jak, w skrócie, wygląda matura z IB Economics?

Matura składa się z dwóch lub trzech części, tzw.
„Paperów”. Uczniowie zdający maturę na poziomie
podstawowym piszą Paper 1 i Paper 2, a uczniowie
na poziomie rozszerzonym – dodatkowo Paper 3.
Zazwyczaj rozłożone jest to na dwa dni, jeden po
drugim. Poniżej podam bardzo uproszczoną
charakterystykę każdej z części, a osoby
zainteresowane mogą znaleźć szczegóły we
wspomnianym już wcześniej dokumencie „IB
Economics Guide” (należy jednak zwrócić uwagę, aby
korzystać z „nowego” Guide’a, który na stronie
tytułowej ma dopisek "First assessment 2022”, gdyż
wcześniej program był nieco inny):
Paper 1: Uczniowie piszą 2 eseje,
Paper 2: Uczniowie odpowiadają na serię krótkich
pytań oraz piszą 1 esej,
Paper 3: Uczniowie odpowiadają na serie krótkich
pytań, z których znaczna część wymaga obliczeń, z
użyciem kalkulatora.

- Dziękuję Pani Profesor za rozmowę.

Absolwenci o Economics IB

Dodatkowo, w celu spojrzenia na Economics IB
również z perspektywy absolwenta liceum, który
zdawał na maturze ten przedmiot, zapytałam osoby,
które ukończyły już program IB DP i obecnie są
studentami:
- Czy jesteście zadowoleni z wyboru przedmiotu
Economics IB w ramach programu
Matury Międzynarodowej i jakie korzyści ten
wybór Wam przyniósł?
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- Weronika, absolwentka III LO im. A. Mickiewicza w
Katowicach (matura w 2019 r.) obecnie studiuje na
kierunku European Politics and Economics na
Uniwersytecie Warszawskim (w języku angielskim)
oraz rozpoczyna studia w Szkole Głównej Handlowej: 
Co do przedmiotu Economics IB, to nie wyobrażam
sobie co by było, gdybym go nie wybrała w liceum!
Naprawdę.  Jeśli ktoś jest zainteresowany ekonomią i
planuje studia w tym kierunku, zwłaszcza w języku
angielskim, to jest to niezastąpiona podstawa! Pani
prof. Zofia Dembowska jest również niezastąpiona, a
za jej lekcje jeszcze raz dziękuję. Na studiach w
większości trzeba uczyć się samemu, bardzo szybko
przerabia się materiał. Być może na innych uczelniach
wygląda to inaczej, choć wydaje mi się, że raczej
podobnie z uwagi na samą ideę studiowania oraz
dużą ilość osób, a stosunkowo małą liczbę godzin
spędzanych na wykładach, ćwiczeniach. Poza
praktycznością przedmiotu Economics IB, jest on
również po prostu bardzo ciekawy, zdobywa się wiele
informacji nie tylko z wykresów, a np. z tzw. case
studies, a także uczy się analitycznego myślenia,
ćwiczy się umiejętność pisania esejów.
- Jakub absolwent III LO im. A. Mickiewicza w
Katowicach (matura w 2019 r.), obecnie studiuje
Computer Science and Mathematics na University of
Bath w Anglii:
Ekonomię miałem na SL i uważam, że to był mój
najlepszy SL. Przedmiot sam w sobie był dla mnie w
miarę prosty (mało "zakuwania na blachę", a bardziej
uczenie się sposobu myślenia, dużo ważniejsze było
zrozumienie tematu niż jego wykucie). Przy okazji
internal (Internal Assessment, czyli prace uczniów
stanowiące zwykle 20-25% końcowej, tj. maturalnej
oceny z przedmiotu - oceniane w szkole 

oraz moderowane przez zewnętrznych oceniających
– przyp. A.P. ) był zdecydowanie najprzyjemniejszy -
samo podzielenie go na 3 części, które robi się w
ciągu 2 lat sprawia, że jest to zdecydowanie mniej
nużące niż pisanie przez miesiąc jednej pracy bez
przerwy, jak to bywa z innymi internalami (a przy
okazji można dużo się dowiedzieć o otaczającym nas
świecie, bo w jego ramach komentuje się artykuły
mówiące, między innymi, o makro i mikroekonomii,
np. z „Guardiana”). Szczerze mówiąc żałuję, że nie
rozszerzyłem sobie ekonomii dodatkowo jako czwarty
HL, ponieważ sam przedmiot jest dla mnie
interesujący, a na rozszerzeniu można jednak
dowiedzieć się więcej, chociażby o monopolach.
Z korzyści jakie przyniosło mi wybranie ekonomii w IB
najbardziej chyba cenię lepsze zrozumienie procesów
i pojęć ekonomicznych jak inflacja, deflacja, popyt,
podaż, polityka fiskalna, to jak działają podatki i
dotacje oraz bariery w handlu międzynarodowym.
Zmieniło to moje poglądy gospodarcze, a może raczej
sprawiło, że bardziej dojrzały i obecnie umiem lepiej je
poprzeć. Ponadto nauka ekonomii pozwoliła mi na
dywersyfikację memów przeze mnie przyswajanych,
dzięki czemu oddziaływały na mnie silniej, a
jednocześnie, gdy jakiegoś memu nie zrozumiałem,
motywowały mnie do dalszej nauki działając jak
sprzężenie zwrotne dodatnie.
- Łukasz, absolwent III LO im. A. Mickiewicza w
Katowicach (matura w 2019 r.), obecnie studiuje
Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:
Absolutnie nie żałuję wyboru przedmiotu Economics,
który realizowałem na HL-u. Uważam, że był to jeden
z ciekawszych i bardziej przydatnych przedmiotów w
IB i to zarówno pod względem praktycznym,
teoretycznym jak i takim ogólnym - na przykład nauki
logicznego rozumowania. Jest to niewątpliwie
przygoda, podczas której niejeden raz człowiek
zaczyna zastanawiać się nad własnymi wyborami i
doświadczeniami.
Nie będzie to hiperbolą, gdy powiem, że przedmiot ten
odmienił moje życie, gdyż rzeczywiście tak było -
wystarczył jeden semestr nauki, bym całkowicie
odmienił plany odnośnie mojej przyszłej kariery.
Totalnie złapałem bakcyla i do tej pory się go nie
pozbyłem. Natomiast do konkretów. Oczywiście nie
każdy doświadczy tego samego co ja, jednak nawet
jeśli nie wiąże się kariery z tym przedmiotem, to
uważam, że można z niego wynieść wiedzę (oraz
umiejętności!) przydatne w każdej dziedzinie, a nawet
w życiu prywatnym, gdyż jest to niezwykle
uniwersalny przedmiot. Poza tym uważam, że jest to

piggy-bank pixabay
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przedmiot idealnie zbalansowany co do trudności i
ilości materiału - uczy się sporo, wiedza jest
obszerna i kompleksowa (podzielona standardowo na
mikro i makroekonomię, dodatkowo ekonomię
międzynarodową i rozwoju), jednak materiał nie jest
przesadnie skomplikowany, chaotyczny, na pewno nie
stanowi podejścia matematycznego do ekonomii
(opiera się na prostych wzorach i obliczeniach, które
byłby w stanie wykonać średnio rozgarnięty
gimnazjalista). W tym samym klimacie jest utrzymany
Internal, którego pisze się z przyjemnością 
(a podczas szukania artykułu można natrafić także na
sporo interesujących treści). Jest on także rozłożony
w czasie na 3 semestry, co również daje sporą ulgę w
porównaniu do innych przedmiotów. Ogólnie polecam
serdecznie dosłownie każdemu - humanistom,
matematykom, osobom zainteresowanym naukami
ścisłymi, artystom (podkr. moje, A.P.). Warto też
zaznaczyć, że nie ma wielkiej różnicy pomiędzy SL-
em i HL-em, więc można dopasować ten przedmiot do
każdej konfiguracji.
Co do innych jeszcze korzyści, to przede wszystkim
przedmiot ten okazał się dla mnie świetnym wstępem
do dalszej kariery i nauki, którą kontynuuję na
studiach. W zasadzie na kilku przedmiotach na
pierwszym roku dosyć się nudziłem, gdyż większość
materiału to była po prostu powtórka. To pozwoliło mi
być o krok do przodu w stosunku do osób, które nie
miały wcześniej za wiele wspólnego z ekonomią.
Economics HL pozwolił mi też na zdobycie wiedzy,
która zachęciła i umożliwiła mi zgłębianie tajników
ekonomii, szczególnie rynków finansowych. Co
więcej, dał mi możliwość większego zaangażowania
się w życie gospodarcze, gdyż wiele kwestii, które
wydają się wcześniej wiedzą tajemną i straszą
specjalistycznymi terminami (inflacja, polityka
monetarna i fiskalna, elastyczność popytu) nagle stają
się jasne, a we wszelkich dyskusjach można czasem
zabłysnąć. Przedmiot ten pozwolił mi także na
ukształtowanie dojrzalszych poglądów na
gospodarkę, opartych nie tylko na własnych
emocjach, ale też specjalistycznej wiedzy. 
Podsumowując, uważam, że realizowanie tego
przedmiotu dało mi niezbędną wiedzę nie tylko
bardziej profesjonalną, ale też życiową i bez niego na
pewno nie znajdowałbym się w tym samym miejscu.

- Dziękuję za Wasze wypowiedzi.

Dlaczego warto studiować ekonomię?

Ekonomia uczy uporządkowanego myślenia,

kreatywności, umiejętności analitycznych, ale też
rzetelności, dokładności i pracowitości. Dzięki studiom
ekonomicznym studenci poznają, między innymi, jak
optymalizować działalność firm i poprawiać ich
efektywność, jak ograniczać wydatki i wprowadzać
oszczędności oraz jak tworzyć raporty i prognozy.
Wśród przedmiotów, które spotyka się na tym
kierunku można, przykładowo, wymienić: statystykę,
analizę ekonomiczną, zarządzanie, makroekonomię i
mikroekonomię, marketing, logistykę, naukę o
przedsiębiorstwie, podstawy biznesu elektronicznego.
Gdzie warto studiować kierunki ekonomiczne? W
Polsce, według rankingu „Rzeczpospolitej” z końca
2018 r., najlepszą uczelnią jest Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, zaś najlepszy wydział
uniwersytecki – to Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego. W Wielkiej Brytanii są
to University of Cambridge, University of Oxford oraz
London School of Economics and Political Science
(LSE). W Stanach Zjednoczonych, wśród wielu
świetnych uczelni słynących z wysokiego poziomu
nauczania ekonomii, wymienić można University of
Chicago, Stanford University czy też Harvard
University.

Co po studiach?

Absolwenci ekonomii naprawdę mogą robić różne
rzeczy. Część z nich pracuje w jednostkach
samorządu terytorialnego, niektórzy wybierają ścieżkę
kariery naukowej, jeszcze inni znajdują zatrudnienie w
bankowości. Ponadto, ekonomiści pracują jako
doradcy w sektorze biznesowym, są zatrudniani w
firmach produkcyjnych i handlowych (w tym w
międzynarodowych korporacjach), jak również, wcale
nierzadko, wybierają prowadzenie działalności
gospodarczej na własny rachunek. 

księgowy pixabay
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To tylko niektóre z możliwości jakie stwarza im ta
profesja. Wielu z nich, w zależności od wybranej
ścieżki kariery zawodowej oraz popytu rynku pracy na
określone umiejętności i kwalifikacje – otrzymuje
przyzwoite i więcej niż przyzwoite wynagrodzenie.
Jeszcze lepsze perspektywy zarobkowe są po
studiach ekonomicznych w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych.

Praktyczne odnośniki

Program nauczania Economics IB (tzw. subject brief)
można znaleźć, w formacie pdf, na stronie
internetowej:
https://www.ibo.org/globalassets/programme-
information/dp/hl-economics-en.pdf (poziom HL) 
oraz:
https://www.ibo.org/globalassets/programme-
information/dp/sl-economics-en.pdf (poziom SL).
Na stronie: 
https://www.ibo.org/programmes/diploma-
programme/curriculum/individuals-and-
societies/economics/ znajdują się główne informacje
na temat tego przedmiotu, zamieszczone przez
organizację IBO.

Ponadto polecam na YouTube:

o  13-minutowy fragment wykładu 
wprowadzającego na temat tego, czym jest ekonomia
i czym zajmują się ekonomiści, wygłoszonego przez
Dr Peta Schuhmanna, profesora ekonomii na
University of North Carolina w Wilmington (link:
https://www.youtube.com/watch?v=VxGwVEqPm_k),

o  4-minutowy film (link:
https://www.youtube.com/watch?v=ADwCQR4G800)
pt. Why study Economics and Business Economics,
zamieszczony na stronie Erasmus School of
Economics,
o  4-minutowy film, w którym na temat studiowania
ekonomii wypowiadają się studenci University of
Cambridge (link:
https://www.youtube.com/watch?v=3zCg7XemfJI).
 
A na Vimeo:

o  8-minutowy film Amerykańskiego Towarzystwa
Ekonomicznego (ang. American Economic
Association) pt. „A career in Economics…it’s much
more than you think” (link:
https://vimeo.com/135871291).

Może więc jednak ekonomia….

Podsumowując, ekonomia to naprawdę warty
rozważenia pomysł na ciekawy przedmiot w
programie IB DP. Wiedza zdobyta podczas nauki
Economics IB przyda się nam, jeśli nie bezpośrednio
w dalszym kształceniu, to na pewno na naszej dalszej
drodze życiowej, w wielu różnych, praktycznych
sytuacjach. Po zdaniu matury międzynarodowej z
Economics IB wcale więc nie musimy tego przedmiotu
studiować, a następnie zostać ekonomistami.
Pozostanie nam po nim wiedza ogólna i znajomość
podstawowych praw oraz zagadnień tej
niekoronowanej królowej nauk społecznych. Jeśli
jednak na tyle „zaprzyjaźnimy się” z tą nauką, że nie
zechcemy rozstać się z nią na późniejszej ścieżce
kariery zawodowej, to jest duże prawdopodobieństwo,
że takim wyborem nie poczujemy się rozczarowani.
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JAK ZDOBYĆ (Z PRZYJEMNOŚCIĄ)
 WIEDZĘ O USA?

Doskonałym sposobem na pozyskanie takiej wiedzy
jest udział w corocznym Konkursie „I Know America”.
Miałam przyjemność uczestniczyć w nim w zeszłym
roku i gorąco polecam wszystkim zainteresowanym.
Zarejestrowało się prawie 1400 osób z całej Polski, a
korzyści jest znacznie więcej aniżeli tylko (lub aż)
pogłębienie wiedzy o Stanach Zjednoczonych.

Konkurs jest organizowany przez Fundację
Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z
Ambasadą Stanów Zjednoczonych i Amerykańską
Izbą Handlową w Warszawie. Trwa od września do
przełomu lutego i marca następnego roku. Jest
przeznaczony dla uczniów szkół średnich w wieku 14-
19 lat. Składa się z III etapów. W pierwszym
uczestnicy odpowiadają na pytania w formie testu, z
których 30 jest w języku polskim oraz tyle samo w
języku angielskim. Etap drugi to napisanie eseju na
jeden z 15 udostępnianych tematów, po którym
zostaje wyłoniona grupa 15 finalistów. Wreszcie III
etap - to rozmowa z recenzentami esejów,
przedstawicielami Uniwersytetu i Ambasady USA.
Rozmowa toczy się wokół kilkudziesięciu zagadnień
tematycznych przedstawionych przez organizatora.
Przed rozmową, finaliści są zobligowani do
przygotowania i wysłania 3-minutowego filmiku video
na jeden z 3 tematów do wyboru. Tak, pokrótce,
wygląda harmonogram Konkursu „I Know America”. O
szczegółach można przeczytać na stronie
internetowej www.knowamerica.pl. Teraz warto
odpowiedzieć na pytanie postawione we wstępie do
niniejszego artykułu, to znaczy co ten Konkurs może
nam przynieść pozytywnego i wartościowego.

Po pierwsze, każdy etap pogłębia naszą wiedzę na
temat Stanów Zjednoczonych. Są to informacje,
artykuły, filmy dotyczące, między innymi, historii,
kultury, sytemu politycznego, sportu, polityki
zagranicznej, spraw gospodarczych i społecznych,
współpracy i relacji polsko-amerykańskich. Spektrum
jest naprawdę szerokie i może zainteresować
każdego, nie tylko osobę „emocjonalnie
zaangażowaną” w tematykę amerykańską.

Po drugie, Konkurs pogłębia znajomość języka
angielskiego. Zarówno rozmowa na III etapie, jak i
poprzedzająca ją prezentacja video – są w języku
angielskim. Esej pisze się wprawdzie w języku
polskim, ale ogromna większość materiałów
źródłowych niezbędnych do jego przygotowania

usa

jest w języku Szekspira. Dla przykładu, pisząc esej o
tzw. internetowej „bańce informacyjnej” (ang. filter
bubble) musiałam zakupić i przeczytać znaczne
fragmenty książki Eli Parisera – twórcy tego pojęcia.
Podobnie, udzielenie odpowiedzi na pytania na I
etapie także łączyło się z koniecznością przeczytania
tekstów źródłowych w języku angielskim. Tak więc,
generalnie, mamy tu speaking, reading and listening.
Do tego trzeba dodać writing, gdyż przygotowując się
do udziału w III etapie, notatki sporządzałam
wyłącznie w języku angielskim.

Po trzecie, uczestnictwo w Konkursie, to również
kontakt z szeroko rozumianą kulturą. Przeczytałam
powieść Francisa Scotta Fitzgeralda „Wielki Gatsby”,
obejrzałam kilka klasycznych filmów amerykańskich,
w tym wspaniałe dzieło światowej kinematografii –
„Dwunastu gniewnych ludzi”. Akcja tego czarno-
białego filmu toczy się praktycznie w jednym
zamkniętym pomieszczeniu, w którym obraduje 12
przysięgłych mających ocenić winę oskarżonego o
zabójstwo. Mimo tych ograniczeń film przykuwa
uwagę i do końca trzyma widza w napięciu. Dużo też
nauczyłam się przygotowując esej na drugi etap
Konkursu. Miał on ściśle określone wymogi
objętościowe, zdefiniowaną strukturę, wymagał
sformułowania tezy oraz przedstawienia argumentów i
rozważenia kontrargumentów. Opatrzony został
przypisami, a także bibliografią.

Po czwarte, udział w Konkursie to niezapomniane
przeżycie i świetna przygoda. Mimo, że byłam
najmłodszą uczestniczką finału, czułam się bardzo
dobrze wśród innych finalistów. Od początku
panowała bardzo fajna, koleżeńska i wypełniona
życzliwością atmosfera. Na wysokości zadania stanęli
też organizatorzy. Cały 4-dniowy pobyt był doskonale 
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zaplanowany. Przygotowano szereg atrakcji, że
wymienię tylko udział w spektaklu teatralnym w
Teatrze Studio (monodram Ewy Błaszczyk – „Oriana
Fallaci”), wizytę w American School of Warsaw
zorganizowanej na wzór amerykańskiej high school,
połączoną z warsztatami filmowymi na temat praw
człowieka czy też wspólne kolacje w warszawskich
restauracjach. Zwieńczeniem pobytu było przyjęcie
wydane przez zastępcę Ambasador USA, w jego
rezydencji. Podczas naszej wizyty zostały wręczone
dyplomy i nagrody. Sześcioro laureatów otrzymało 
indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów 

Amerykańskich UW, ponadto przyznano dwie
pierwsze nagrody w postaci miesięcznego wyjazdu do
USA oraz miesięcznego stażu w Amerykańskiej Izbie
Handlowej. Mieliśmy też okazję zrobić sobie wspólne
zdjęcia i porozmawiać z amerykańskimi dyplomatami.

Podsumowując, zdecydowanie rekomenduję udział w
Konkursie „I Know America”, który będzie
pożytecznym doświadczeniem dla każdego
uczestnika, bez względu na to, na jakim etapie
zakończy się dla niego ten Konkurs.

panorama

CZY STUDIOWANIE ZAGRANICĄ
OPŁACA SIĘ ? 

7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO TO
ROZWAŻYĆ

Myślisz o studiach w USA czy Wielkiej Brytanii, ale nie
masz przekonania czy na pewno jest to coś dla
Ciebie?  Być może poniższy artykuł pomoże Ci
dokonać najlepszego dla Ciebie wyboru.

1. Zdobycie znajomych i przyjaciół z
całego świata

W trakcie studiów zagranicznych spotkasz się nie
tylko z nową kulturą, ale też ze studentami ze
wszystkich zakątków świata. Oni, podobnie jak Ty,
także będą odczuwali brak domu i rodziny. Będą
szukali znajomych i przyjaciół, aby wypełnić czas
wolny i nie myśleć wyłącznie o swoim kraju, o tym co
tam pozostawili. Wiele takich przyjaźni może okazać
się długotrwałymi i przetrwać okres studiów.

2. Opanowanie języka angielskiego

Nie ma lepszej metody na nauczenie się języka
obcego aniżeli studiowanie w kraju, gdzie ten język
używany jest na co dzień. Wtedy język ten otacza nas
ze wszystkich stron. Czytamy w nim, piszemy,
rozmawiamy i w końcu zaczynamy myśleć po
angielsku.

3. Poznanie innych kultur

Możesz prawdziwie zrozumieć obcą kulturę tylko
wtedy, jeśli przez dłuższy czas przebywasz w danym
kraju. Różnice kulturowe to nie jest wyłącznie inny
język, jedzenie czy obyczaje. To także sposób
pojmowania świata, którego nie da się „wyłowić” z
filmów i książek. Studiując w USA czy UK poznasz nie
tylko kulturę brytyjską lub amerykańską, ale też
zwyczaje z wielu zakątków światach, które odkryją
przed Tobą studenci międzynarodowi (ang.
international students) – Twoi koledzy i koleżanki z
uczelni.
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4. Skorzystanie z bogatej oferty uczelni
zagranicznych

Uczelnie w USA i UK to nie tylko prestiż wynikający ze
zdobycia dyplomu ich ukończenia. To również bardzo
dobrze wyposażone laboratoria i biblioteki, świetna
infrastruktura (np. stadiony, pływalnie, sale teatralne),
setki klubów i stowarzyszeń studenckich. To jednak
także, a może przede wszystkim, bezpośredni kontakt
z profesorami i ich dostępność dla studentów, nacisk
na uczenie myślenia i zrozumienia a nie „wkuwania”,
oraz przygotowywanie studentów nie tyle do samych
egzaminów, ale bardziej do praktycznego życia i
pracy zawodowej - po otrzymaniu dyplomu.

5. Podróżowanie i zwiedzanie nowych
miejsc

Fani zwiedzania mogą poświęcać na to weekendy i
przerwy akademickie. Nierzadko sama uczelnia
ułatwia podróżowanie organizując różne wycieczki 
krajoznawcze, a także zagraniczne pobyty. Warto
pamiętać, że Stany Zjednoczone mają chyba najlepiej
rozwinięty na świecie system parków narodowych –
od lodowców Alaski po wulkany Hawajów. Wiele
pięknej przyrody znajduje się również w
Zjednoczonym Królestwie, nie mówiąc o obiektach
wielosetletniej kultury rozsianych po całych Wyspach.

6. Poznanie (lepsze) siebie samego

Studiowanie za granicą oznacza samodzielność i
odpowiedzialność. Trzeba samemu zrobić zakupy, 

opłacić rachunki, zapisać się do lekarza. 
Otacza Cię inny, nieznany wcześniej świat.
Przechodzisz proces adaptacji, który pozwala Ci lepiej
i dogłębniej poznać swoje mocne i słabe
strony. Transformacji ulegają Twoje dotychczasowe
pomysły na życie. Formułujesz i uświadamiasz sobie
cele, które sam wyznaczasz. Stajesz się jeszcze
bardziej otwarty na świat a jednocześnie świadomy
swojej wartości.

7. Zwiększenie szans na rynku pracy

Jedynie ok. 5% ludzi studiuje poza granicami swojego
kraju. Z drugiej strony postępuje globalizacja.
Pracodawcy poszukują osób, które potrafią dać sobie
radę w pracy mając doświadczenie współdziałania
wśród ludzi z różnych kultur. Bardzo pomoże Ci też
doskonała znajomość języka angielskiego.
Pracodawcy będą Cię postrzegać jako osobę
samodzielną, zmotywowaną i nie bojącą się wyzwań.
Nie zaszkodzi Ci również dyplom prestiżowej uczelni
amerykańskiej czy brytyjskiej. Wszystkie badania
potwierdzają, że absolwenci zagranicznych uczelni
szybciej znajdują dobrze płatną pracę aniżeli ich
rówieśnicy kończący krajowe uniwersytety.

Może więc warto spróbować?
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brexit

CO DALEJ Z FINANSOWANIEM STUDIÓW
W WIELKIEJ BRYTANII?

Polscy studenci w Albionie

W Wielkiej Brytanii studiuje obecnie około 9 tysięcy
Polaków. Przed przystąpieniem naszego kraju do Unii
Europejskiej było to zaledwie około 1000 osób. Studia
na Wyspach Brytyjskich są od lat marzeniem wielu
przyszłych studentów, nie tylko z Polski, ale
praktycznie z całego świata. Dotychczas polscy
studenci płacili z tytułu opłat za czesne ok. 9.000
funtów rocznie (Anglia i Walia), podobnie jak inni
studenci z krajów Unii Europejskiej. Jednakże, mieli
możliwość uzyskania kredytu na preferencyjnych
warunkach, udzielanego przez związaną z rządem
brytyjskim instytucję pod nazwą Student Finance
England. Jest to bardzo korzystna opcja, gdyż
warunki otrzymania tego kredytu nie mają praktycznie
nic wspólnego ze zdolnością kredytową. Wystarczyło
być obywatelem państwa z UE i dostać się na
brytyjską uczelnię. Środki z tytułu kredytu wpływały
bezpośrednio na konto uczelni. Jego spłacanie
rozpoczynało się w rok po ukończeniu studiów. Spłaty
następowały tylko wtedy, gdy absolwent-
kredytobiorca miał pracę i zarabiał powyżej
określonego pułapu wynagrodzenia. W Polsce było to
ok. 6.300 złotych. A i tak płacił tylko 9% od nadwyżki
ponad ustalony próg. Po upływie 30 lat od ukończenia
studiów kredyt, o ile nie będzie spłacony, zostanie
umorzony.

Brexit

W 2016 roku odbyło się w Wielkiej Brytanii
referendum, w którym Brytyjczycy, niewielką
większością głosów, opowiedzieli się za
opuszczeniem Unii Europejskiej. Rozpoczął się trudny
proces negocjacji, trwający do dziś. Do końca 2020
roku będzie obowiązywał okres przejściowy, w czasie
którego ustalone zostaną zasady wymiany handlowej
między UE a Wielką Brytanią. W odniesieniu do
finansowania studiów nic nie zmienia się dla
studentów, którzy rozpoczęli naukę na brytyjskich
uczelniach w roku akademickim 2020/2021. Do
ukończenia studiów mają oni otrzymywać kredyt na
preferencyjnych warunkach, a co do wysokości
czesnego będą traktowani tak samo jak obywatele
Wielkiej Brytanii (tzw. status home fee). Powyższe
reguły zostały potwierdzone przez rząd brytyjski. 

Koniec finansowania?

Niestety, w dniu 23 czerwca 2020 r. brytyjska minister
d/s szkolnictwa wyższego Michelle Donelan
opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała,
że zasady finansowania studiów mają zmienić się
poczynając od roku akademickiego 2021/2022. W
szczególności, studenci pochodzący z krajów Unii
Europejskiej nie będą mogli otrzymywać kredytów
preferencyjnych na pokrycie opłat z tytułu czesnego, a
ponadto ich status zostanie zmieniony z Home Fee
Student na International Student. Konsekwencją
zmiany statusu będzie obowiązek płacenia czesnego
w wysokości, w jakiej płacą je studenci z innych
krajów nieczłonkowskich, takich jak Indie, Stany
Zjednoczone czy Chiny. W praktyce oznacza to
konieczność uiszczenia czesnego w kwocie od 10.000
funtów do nawet 40.000 funtów rocznie w przypadku
studiów medycznych (przykładowo na University of
Oxford polski student płacił czesne za studia w
wysokości 9.250 funtów, po zmianie – w zależności
od wybranego kierunku – opłaty te wyniosą od 26.770
do 37.510 funtów rocznie, a za studia medyczne
jeszcze więcej). Wraz z wyjściem Zjednoczonego
Królestwa z UE, znika bowiem obowiązek równego
traktowania przez ten kraj studentów ze wszystkich
państw Wspólnoty. Kwestia mobilności, czyli również
przemieszczania się studentów, nie była przedmiotem
negocjacji "rozwodowych". Zjednoczone Królestwo
zachowało sobie w tej sprawie swobodę do działania.

Sprzeciw i perspektywy na przyszłość

Decyzja rządu brytyjskiego spotkała się ze
sprzeciwem, nie tylko środowiska studenckiego, 
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ale również uniwersytetów brytyjskich. Te drugie,
zrzeszone w ramach Universities UK (139
uniwersytetów z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii
Północnej) przygotowały propozycję dla rządu
brytyjskiego, w której wspominają m.in. o zapewnieniu
dotychczasowych warunków finansowania studiów dla
obywateli Unii, a przynajmniej opóźnieniu o rok
wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat i
kredytów preferencyjnych dla studentów z Unii
Europejskiej. Uniwersytety brytyjskie zdają sobie
sprawę, że decyzja rządu spowoduje ograniczenie
napływu studentów z obszaru Wspólnoty w celu
podjęcia studiów na Wyspach, z czym wiąże się
nieuchronnie redukcja uzyskiwanych przez te
uczelnie dochodów. Ponadto, ucierpi na tym
niepowtarzalny, unikalny w skali świata, „klimat”
brytyjskich szkół, ich wielokulturowość i
międzynarodowy charakter. Ograniczenie dostępności
studiów spowoduje, że wielu bardzo zdolnych
studentów skieruje swoje kroki do różnych państw, po
to by poszukać możliwości kształcenia i rozwoju na
innych uniwersytetach niż brytyjskie.
Swój sprzeciw wyrażają również polscy studenci i
organizacje ich zrzeszające, jak na przykład
Federacja Polskich Stowarzyszeń Studenckich w
Wielkiej Brytanii. Z jej inicjatywy polscy europosłowie

zebrali ponad 100 podpisów europarlamentarzystów
pod listem wysłanym do brytyjskiej minister Michelle
Donelan. W liście apelują o zachowanie
dotychczasowego statusu przez studentów
pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Studenci
chcą działać wielotorowo. Po pierwsze, prowadzić
aktywny lobbing rządu brytyjskiego i UE. Chodzi o
przedstawienie osobom odpowiedzialnym za brexit
negatywnych skutków decyzji w sprawie zmiany
statusu studentów z UE z Home Fee na International.
Po drugie, chcą też wywołać w tej sprawie
międzynarodową debatę, wykorzystując media oraz
aktywizując inne, zagraniczne stowarzyszenia
studenckie. Wreszcie, zamierzają rozpocząć dialog z
rządem polskim co do możliwości stworzenia jakiegoś
systemu finansowania studiów w Wielkiej Brytanii, na
przykład z wykorzystaniem środków unijnych.
Nie można też wykluczyć, że same brytyjskie uczelnie
zdecydują się wspomóc finansowo studentów z Unii
Europejskiej aby, przynajmniej w części, wypełnić
finansową lukę, która powstanie wskutek decyzji
Wielkiej Brytanii o zmianie, poczynając od roku
2021/2022, zasad finansowania studiów w tym kraju. 

american

CO WYBRAĆ - US CZY UK?

Na opublikowanej w połowie sierpnia br. najnowszej,
corocznej Liście Szanghajskiej (ang. Academic
Ranking of World Universities) klasyfikującej
najlepsze uniwersytety na świecie, w pierwszej
piętnastce znalazło się 12 uczelni amerykańskich,
dwie brytyjskie i jedna francuska (na 14 miejscu).
Ranking otwiera Harvard University, tuż za nim
plasuje się kalifornijski Stanford, a ostatnie miejsce na
podium przypada angielskiemu Uniwersytetowi
Cambridge. Oczywiście lista, choć powszechnie
rozpoznawana i uznawana w świecie, ma swoje
indywidualne kryteria wyboru. Jednakże, nie zmienia
to w niczym faktu, że uczelnie amerykańskie i
brytyjskie należą do najlepszych i najbardziej
szanowanych instytucji szkolnictwa wyższego na
naszym globie.
Czym jednak różnią się studia w Stanach
Zjednoczonych od studiów w Zjednoczonym
Królestwie?

Spróbujmy wskazać 4 takie różnice, choć zapewne
jest ich więcej.

 

1. Przygotowywanie aplikacji

Aplikacja na studia w USA jest bardziej
wszechstronna (ang. holistic admission process) i
wymagająca poświęcenia więcej czasu na jej
przygotowanie aniżeli aplikacja wysyłana do UK. Jej
przygotowywanie powinno zacząć się wcześniej.
College w Stanach wymagają zdania tzw. matury
amerykańskiej (egzaminy SAT), świadectw z ocenami
za cały okres liceum (ang. transcript), zdania
egzaminu językowego 
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egzaminu językowego na odpowiednim poziomie (np.
TOEFL). Ponadto interesują się aktywnością
pozalekcyjną aplikanta (np. sport, hobby, wolontariat).
W momencie podejmowania decyzji o przyjęciu bądź
odrzuceniu kandydata na studenta (zazwyczaj - do
końca marca), amerykańskie college nie znają
wyników polskiej lub międzynarodowej (tj. IB DP)
matury. Z kolei uczelnie brytyjskie wymagają przede
wszystkim dobrych wyników z matury, co ma
bezpośrednie przełożenie na możliwość przyjęcia na
wybrany uniwersytet. Przykładowo, University of
Cambridge wymaga uzyskania 40-42 punktów z
Matury Międzynarodowej IB. Zarówno niektóre
uczelnie brytyjskie jak i amerykańskie wymagają
napisania eseju (ang. personal essay) oraz
przedstawienia listów rekomendacyjnych.

2. Wybór kierunku studiów

W USA wyboru konkretnego kierunku studiów (np.
ekonomii czy psychologii) dokonujemy zazwyczaj
dopiero na drugim roku studiów. Aplikacje składamy
do college, bez wskazywania co chcemy na nim
studiować. W Wielkiej Brytanii od razu w aplikacji
musimy wskazać na jaki kierunek staramy się dostać.
W konsekwencji, na uczelniach amerykańskich
student ma znacząco większy wybór przedmiotów
(ang. courses), które chce zaliczać, bo jest położony
większy akcent na ogólny rozwój i szerszą
perspektywę zdobywanej wiedzy. Z kolei w Wielkiej
Brytanii, jeśli ktoś wybrał np. chemię jako kierunek
swoich studiów, to może zasadnie oczekiwać, że nie
będzie „gnębiony” uczestniczeniem w zajęciach
dalece odbiegających od kierunku studiów.

3. Czas trwania studiów

W USA studia 1-stopnia (ang. undergraduate) trwają 4
lata. W Zjednoczonym Królestwie ten okres jest,
zazwyczaj, o rok krótszy. Wyjątkiem są na przykład
farmacja i niektóre kierunki inżynieryjne, które trwają 4
lata. 

4. System sprawdzania wiedzy

W USA sposoby weryfikacji postępów studentów w
nauce różnią się od stosowanych na Wyspach
Brytyjskich. Poza kilkoma egzaminami na koniec
każdego z semestrów (grudzień i maj), sporo
wykładów ma przynajmniej jeden midterm, czyli
egzamin w środku semestru. Do tego dochodzi
cotygodniowe odrabianie prac domowych. Na
ostateczną, całościową ocenę z danego przedmiotu
mogą składać się, obok wyniku z właściwego

egzaminu końcowego, także oceny za aktywność na
zajęciach i z prac domowych. W Wielkiej Brytanii, na
większości kierunków, egzaminy odbywają się na
koniec roku, w przeciągu 2-3 tygodni. Zazwyczaj na
przełomie maja i czerwca. Niektóre college wymagają
przedkładania prac pisemnych, co nie zmienia
konstatacji, że znaczenie dla ostatecznej oceny ma
wyłącznie egzamin zdawany na koniec roku
szkolnego.

Reasumując, starałam się wybrać te różnice, które
wydają się istotne z punktu widzenia ucznia polskiej
szkoły średniej rozważającego aplikację na studia w
Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii.
Uznałam, że kwestie takie jak odległość uczelni od
domu i różnice pomiędzy w/w dwoma krajami są na
tyle subiektywne, że należy je każdemu Czytelnikowi
pozostawić do indywidualnej oceny. Oczywiście,
dokładne informacje, w tym precyzyjne dane
dotyczące poszczególnych uczelni i ich wymagań,
należy sprawdzać na bieżąco na stronach
internetowych uniwersytetów, którymi jesteśmy
zainteresowani.

oxford pixabay
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ORGANIZACJA SYSTEMU
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

(POSTSECONDARY/HIGHER) W
STANACH ZJEDNOCZONYCH 

Na studentów z zagranicy czeka ponad 4 tysiące
instytucji szkolnictwa wyższego. Od niewielkich szkół
pomaturalnych po ogromne uniwersytety stanowe.
Krótko rzecz ujmując - jest w czym wybierać, choć na
pewno należy uczynić to starannie.
Ilość studentów międzynarodowych w Stanach
Zjednoczonych przekracza milion (według badań z
2019 r. osiągnęła ona liczbę 1.095.299).
Międzynarodowi studenci stanowili 5,5% całości
studentów pobierających naukę w ramach studiów
wyższych. Najwięcej studentów pochodzi z Chin –
prawie 370.000 tysięcy, potem z Indii – ponad
202.000 tysiące i z Korei Południowej – 52.000
tysiące. Z kolei, według danych Departamentu Handlu
studenci międzynarodowi „wnieśli” do amerykańskiej
gospodarki w 2018 r. 44,7 miliarda dolarów.
Powyższe dane pokazują, że USA są wciąż
najbardziej pożądanym kierunkiem dla pragnących
kształcić się zagranicą młodych ludzi. Z drugiej strony,
zarówno amerykańskie uczelnie jak i cała gospodarka
Stanów Zjednoczonych, również czerpią z tego
wymierne finansowo korzyści.

Rodzaje szkół

Chcąc uczęszczać na studia pierwszego stopnia
można wybrać pomiędzy następującymi rodzajami
dostępnych szkół:
1/ Community i Junior College,
2/ Technical Institute,
3/ Liberal Arts College/Liberal Arts University.
Ad/1 Te dwa typy szkół prowadzą dwuletnie programy
studiów po ukończeniu szkoły średniej. Są to
programy docelowe (ang. terminal), które
wprowadzają swoich absolwentów bezpośrednio na
rynek pracy oraz programy akademickie (ang.
academic), które przygotowują swoich studentów do
przejścia na uczelnię o czteroletnim programie
studiów. Ich absolwenci otrzymują tytuły: Associate in
Arts (A.A.) lub Associate in Sciences (A.S.), w
zależności od tego czy wybrali nauki humanistyczne
czy też ścisłe. Community Colleges mogą być
szkołami publicznymi lub prywatnymi. Jak sugeruje już
sama ich nazwa, posiadają one bliskie związki 

z lokalną społecznością i pracodawcami, a także ze
szkołami średnimi (ang. high schools). Istotną zaletą
programów typu academic jest znacznie tańszy koszt
2-letniej nauki, aniżeli koszt pierwszych dwóch lat
nauki w czteroletniej instytucji. Wiele Community
Colleges posiada zawarte umowy pozwalające ich
studentom stosunkowo łatwo przejść na 3 rok
programu czteroletniego (ang. transfer programs). 
Ad/2 Te uczelnie oferują, zazwyczaj 2-letnie, studia
przygotowujące do wykonywania określonych
zawodów, jak np. technik dentystyczny. Są one
szkołami publicznymi jak i prywatnymi. Studia
zawodowe nie przygotowują swoich studentów do
kontynuowania dalszej edukacji w ramach  
czteroletnich studiów w collegu czy uniwersytecie.
Najczęściej prowadzą one do wydania certyfikatu
stwierdzającego ich ukończenie (ang. Certificate).

harvard-university pixabay
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girl

Ad/3 Uczelnie te oferują ogólne wykształcenie
uniwersyteckie. Obejmują one nauki przyrodnicze,
społeczne i humanistyczne. Termin „college” jest
używany zarówno w odniesieniu do studiów
pierwszego stopnia (ang. undergraduate) jak i do
instytucji specjalizującej się w prowadzeniu takich
studiów (np. Amherst College). W tym drugim
znaczeniu, warto wiedzieć, że college może być
całkowicie samodzielną instytucją oferującą edukację
(jak np. w/w Amherst College) jak i może być częścią
uniwersytetu zwaną collegem (np. Harvard College
czy Yale College).Tak więc, pod względem statusu
akademickiego, samodzielny college oferujący
edukację typu liberal arts and sciences można
porównać z częścią uniwersytetu zwaną college’em
(te pojęcia są używane zamiennie). College i
uniwersytety mogą być publiczne lub prywatne. Ich
ukończenie prowadzi do uzyskania stopnia bakałarza
(ang. Bachelor’s Degree) i wymaga czteroletnich
studiów pierwszego stopnia z dziedziny nauk
humanistycznych (stopień Bachelor of Arts, B.A.) lub
nauk ścisłych (stopień Bachelor of Science, B.S.).
Dlatego też uczelnie amerykańskie nie zawsze
zaliczają 3-letnie studia licencjackie na uczelniach 

polskich i europejskich jako równoważne ze studiami
typu undergraduate.

Typy uczelni

Uczelnie prowadzące program 4-letnich studiów
undergraduate noszą nazwy: college, institute albo
university. Różnica pomiędzy college a university
została już wskazana powyżej. Jej konsekwencją jest
wielkość uczelni. College są często niewielkie
(niektóre liczą mniej niż 2000 studentów), zaś
uniwersytety – duże (czasami ponad 20.000
studentów). Generalnie, różnica polega również na
tym, że uniwersytety, w przeciwieństwie do
większości colleges, prowadzą programy studiów II
stopnia. Co do instytutów, to zwykle specjalizują się
one w programach studiów w kilku ściśle
powiązanych obszarach tematycznych: institute of
technology, fashion institute, art institute itp
(przykładem jest Massachusetts Institute of
Technology).
Inne rozróżnienie dotyczy uniwersytetów stanowych i
prywatnych.
Te pierwsze, to zwykle ogromne uczelnie,
współfinansowane przez odpowiednie jednostki
stanowe. Są one także ich organami założycielskimi
(np. Michigan State University). Wśród uniwersytetów
stanowych spotyka się w ich nazwach przymiotniki
precyzujące region Stanów Zjednoczonych, który
obejmują, np. „zachodni” czy „południowy”
(przykładowo - College of Southern Maryland).
Czesne na uniwersytetach stanowych jest zasadniczo
niższe niż na uniwersytetach prywatnych - zwłaszcza
dotyczy to studentów mieszkających w stanie, gdzie
znajduje się siedziba uniwersytetu. 
Jednak, z tych samych powodów preferujących
studentów pochodzących ze stanu, w którym mieści
się uniwersytet - zagraniczni studenci często nie
mogą korzystać ze specjalnych, niższych opłat za
naukę.
Te drugie, tj. prywatne uniwersytety, utrzymują się z
czesnego, darowizn, dotacji celowych a także grantów
na badania naukowe i zapisów finansowych ich
absolwentów. Jest prawdą, że opłaty za studia
pobierane przez uniwersytety prywatne są zwykle
wyższe od czesnego na uniwersytetach stanowych,
jednakże są one jednakowe dla wszystkich
studentów. To sprawia, że student zagraniczny jest
traktowany pod tym względem na równi ze studentem
amerykańskim. Co więcej, zazwyczaj uczelnie
prywatne przyznają studentom zagranicznym
znacznie większą ilość stypendiów. Uniwersytety
prywatne, w przeciwieństwie do stanowych, mają też
najczęściej mniej niż 20.000 studentów. pixabay
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Warto również nadmienić, że szkoły prowadzone
przez stowarzyszenia o charakterze religijnym oraz
niekoedukacyjne - są prywatne.

Akredytacja

Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu na daną
uczelnię warto sprawdzić, czy posiada ona
akredytację. Uczelnie amerykańskie nie są wprawdzie
zobligowane prawem do posiadania akredytacji, ale
większość stara się ją uzyskać. Powodem jest fakt, że
posiadanie akredytacji potwierdza, że dana szkoła
spełnia określone standardy jakości, zarówno jeśli
chodzi o programy akademickie jak i wykładowców.
Ponadto, akredytacja uczelni ułatwia studentom
przenoszenie się z jednej szkoły wyższej do drugiej,
otrzymywanie stypendiów i grantów, lepszą
rozpoznawalność oraz uznawanie stopni naukowych i
dyplomów tak w samych Stanach Zjednoczonych jak i
poza nimi. Akredytacja nie oznacza pełnej gwarancji
wysokich standardów, natomiast jej brak może
oznaczać, że dyplom czy zaliczenie określonych
przedmiotów przy przenoszeniu się - może nie być
zaakceptowane przez uczelnię, która taką akredytację
posiada. Organizacje akredytujące, czyli przyznające
akredytacje, posiadają autoryzację Departamentu
Edukacji USA do ustanawiania standardów i
oceniania czy program danej szkoły jest z nimi
zgodny. Akredytacją zajmuje się w USA 6
regionalnych stowarzyszeń, które „pokrywają” obszar 

całego kraju. Sprawdzenia, czy instytucja szkolnictwa
wyższego posiada akredytację, można dokonać np.
na stronie internetowej Council for Higher Education
Accreditation. 

Podsumowanie

System szkolnictwa wyższego w Stanach
Zjednoczonych różni się od tego, który funkcjonuje w
Polsce. Bez wątpienia, występuje też zróżnicowanie
wewnątrz samych uczelni amerykańskich. Jedne są
prywatne, inne publiczne. Jedne mają bardzo wysoki,
światowy poziom edukacji, inne – całkiem przeciętny.
Na jednych koszt studiowania jest bardzo wysoki
(przekracza 75.000 dolarów rocznie), na innych –
umiarkowanie wysoki (ok. 20.000 dolarów rocznie),
choć - biorąc pod uwagę polski poziom wynagrodzeń -
wciąż jednak bardzo wysoki. Wszakże nie zmienia to
faktu, że USA są w dalszym ciągu najbardziej
pożądanym krajem z punktu widzenia przyszłych
studentów zagranicznych, gdzie warto wyjechać i
kontynuować swoją drogę edukacyjną. Pomimo
znaczących odległości od domu i pomimo równie
znaczących kosztów nauki, wciąż co roku setki tysięcy
kandydatów na international students składają tam
swoje aplikacje i wielu spośród z nich rozpoczyna w
Stanach swoją dalszą przygodę na edukacyjnej i
życiowej ścieżce.
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the-white-house

„Stworzyliśmy króla, który nami rządzi”

Cytat, stanowiący jednocześnie tytuł niniejszego
artykułu, pochodzi od Alexandra Hamiltona, jednego z
Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Dotyczy pozycji prezydenta USA w
konstytucji amerykańskiej i całym systemie prawno-
politycznym tego państwa. Niewątpliwie, pozycja
prezydenta była i jest bardzo silna, a jego
kompetencje – potężne. Jednakże, o ile prerogatywy
amerykańskiej głowy państwa są, mniej więcej, znane
i rozpoznawane wśród wielu mieszkańców naszego
kraju, o tyle, jak się wydaje, często panuje
niezrozumienie i niedostatek wiedzy co do tego, jak
prezydent USA jest wybierany. W szczególności
chodzi tu o tzw. Kolegium Elektorów, instytucję nie
znaną w systemach wyborczych innych państw. I tym
właśnie aspektem amerykańskich wyborów
prezydenckich zajmę się poniżej.

Wybory pośrednie

3 listopada br ponad 100 milionów obywateli USA uda
się do urn wyborczych, żeby rozstrzygnąć, kto będzie
prezydentem Stanów Zjednoczonych na następne 4
lata. Jednak, wbrew przekonaniu wielu ludzi, w tym 

również nawet samych Amerykanów, nie są to wybory
bezpośrednie. Tak jak ma to miejsce w Polsce, gdzie
każdy głosujący oddaje swój głos na konkretnego
kandydata na prezydenta. W Stanach Zjednoczonych
wyborca oddaje głos na elektora. To oznacza, że są
to wybory dwustopniowe, częściowo bezpośrednie
(powszechne głosowanie i wybór elektorów), a
częściowo pośrednie (wybór prezydenta przez
elektorów). Ale po kolei.

Elektorzy

Najpierw partie polityczne wskazują kandydatów na
elektorów. Są to, szczególnie w obecnych czasach,
najczęściej zdeklarowani sympatycy danej partii,
nierzadko jej aktywiści i darczyńcy. Elektorem nie
może być kongresmen ani urzędnik federalny. Tak
więc, osobną listę elektorów przedstawia Partia
Demokratyczna, a osobną Partia Republikańska (dla
klarowności obrazu pomijam tu inne ugrupowania
polityczne, koncentrując się na dwóch
najważniejszych, które rozstrzygają pomiędzy sobą
kolejne wybory prezydenckie). Co jednak bardzo
ważne – głosy są rozliczane na zasadzie
większościowej, ale w odniesieniu do każdego stanu.
Inaczej więc niż w polskich wyborach prezydenckich –
okręgiem wyborczym jest poszczególny stan. 
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stan dysponuje taką liczbą głosów lektorskich, ile ma
miejsc w Senacie i Izbie Reprezentantów. Nie może to
być więc mniej niż 3 elektorów, ponieważ każdy stan
ma dwóch senatorów oraz przynajmniej 1
przedstawiciela w Izbie Reprezentantów (Kongres
liczy 100 senatorów oraz 435 członków Izby
Reprezentantów, czyli o 25 mniej niż polski
parlament). Do tego trzeba dodać trzech elektorów
przynależnych Dystryktowi Kolumbii. Co 10 lat, w
oparciu o wyniki spisu powszechnego, korygowana
jest liczba elektorów wybieranych w ramach
poszczególnych stanów po to, aby aktualizować i
uwzględniać zmiany w liczbie ludności (a w
konsekwencji – w liczbie uprawnionych do głosowania
wyborców).

Głosowanie elektorów i…brak większości

Teoretycznie, wybory są więc rozstrzygnięte na
początku listopada, kiedy wyborcy oddają głos na
elektorów, decydując o ich składzie partyjnym. W celu
formalnego dokonania wyboru prezydenta, na mocy
ustawy z 1934 r., elektorzy zbierają się w swoich
stanach „w pierwszy poniedziałek po drugiej środzie
grudnia” (w tym roku ten termin przypadnie więc na
dzień 10 grudnia 2020 r.). Aby zostać wybranym na
prezydenta kandydat musi otrzymać większość
bezwzględną głosów elektorskich, czyli 270 głosów
(większość z 538). Po wypełnieniu tej procedury, listy
z głosami elektorskimi, po ich opieczętowaniu,
przesyłane są do Kongresu Stanów Zjednoczonych,
na ręce przewodniczącego Senatu. 6 stycznia
punktualnie o godz. 13.00, na posiedzeniu
połączonych izb Kongresu, listy z głosami elektorskimi
są odczytywane. Ich podważenie jest niezwykle
skomplikowane i wymaga spełnienia wymogów w
praktyce trudnych do zrealizowania. Po zakończonym
podliczeniu głosów przewodniczący Senatu ogłasza
kto zostaje następnym prezydentem Stanów
Zjednoczonych. Co jednak, jeśli żaden z kandydatów
nie osiągnie wymaganej większości 270 głosów
elektorskich? Odpowiedź na to daje treść Poprawki
XII do Konstytucji. W takiej sytuacji obowiązek wyboru
prezydenta spada na Izbę Reprezentantów. Każda
delegacja stanowa musi wskazać na jakiego
kandydata stan oddaje swój głos (w przypadku
równego podziału głosów wśród kongresmenów z
danego stanu, uznaje się, że stan wstrzymał się od
głosu). Do takiej sytuacji doszło w historii USA
dwukrotnie, w 1800 i w 1824 roku. Tylko jeden
prezydent zdobył w historii wyborów wszystkie
głosy elektorskie – był to Jerzy Waszyngton.
Ostatecznie, nowy prezydent obejmuje swój urząd w
południe, 20 stycznia. Wtedy bowiem, zgodnie z 

vote

Tryb wyboru elektorów regulują prawa
poszczególnych stanów. Kongres Stanów
Zjednoczonych posiada jedynie prawo do ustalenia
daty głosowania, która musi być taka sama na całym
terytorium USA. W myśl ustawy z 1845 roku tym
dniem jest zawsze wtorek po pierwszym poniedziałku
listopada. Uchwalając ustawę o terminie wyborów,
kongresmani uznali, że w listopadzie, kiedy jest już po
zbiorach, rolnicy mogą bez przeszkód wziąć udział w
głosowaniu (a Stany Zjednoczone były jeszcze wtedy
krajem o charakterze rolniczo-przemysłowym). Do
legislatur stanowych należy też ustalenie sposobu
podziału mandatów elektorskich wewnątrz danego
stanu. W ogromnej większości stanów (a dokładnie w
48) obowiązuje tzw. zasada general-ticket. Zgodnie z
tą regułą wszystkie miejsca w tzw. Kolegium
Elektorskim (o czym poniżej) obsadzane są przez tę
partyjną listę elektorów, która – w skali stanu –
zdobyła największą liczbę głosów (winner takes all).

Konstytucyjne umocowanie Kolegium
Elektorów

Kolegium Elektorów (zwane też Kolegium
Elektorskim) jest instytucją specyficzną, wyróżniającą
amerykański system wyborczy. Zapisy dotyczące
elektorów znajdują się w najważniejszym akcie
prawnym USA – konstytucji. Kolegium tworzy się raz
na 4 lata, przy okazji kolejnych wyborów
prezydenckich. Co ciekawe, elektorzy nigdy nie
zbierają się razem, tworząc de facto kolegialne ciało o
charakterze wirtualnym. Na spotkaniach gromadzą się
jedynie elektorzy w 50 stanach oraz w Dystrykcie
Kolumbii – czyli ci, którzy zostali wybrani w
głosowaniu powszechnym. Elektorów jest obecnie
538. Zgodnie bowiem z zapisami konstytucji, każdy
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Poprawką XX do Konstytucji, kończy się kadencja
ustępującego prezydenta.

Wiarołomni elektorzy

Z amerykańskimi wyborami prezydenckimi wiąże się
jeszcze jeden problem, a mianowicie „wiarołomnych
elektorów” (ang. faithless elector). Jest to taki członek
Kolegium Elektorskiego, który nie głosuje na
kandydaturę na prezydenta Stanów Zjednoczonych,
na którą zobowiązał się oddać swój głos. Czyli, na
przykład, elektor został wybrany z listy Partii
Republikańskiej, ale zdecydował się oddać głos na
kandydata na prezydenta wystawionego przez Partię
Demokratyczną. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej.
W historii USA było ponad 160 przypadków
głosowania przez elektorów niezgodnie z instrukcjami
partyjnymi i przyjętym zobowiązaniem. W większości
przypadków dotyczyło to sytuacji, gdy kandydat, na
którego elektor miał głosować – zmarł (71
przypadków). Jednakże, zdarzyły się też przypadki,
oprócz pomyłek, celowego głosowania na innego
kandydata lub nie wzięcia udziału w głosowaniu. Na
dziś 21 stanów w ogóle nie posiada praw
obligujących elektorów do oddania głosu zgodnie ze
złożoną deklaracją, mimo tego, że takie uprawnienie
stanów potwierdził w roku 1952 Sąd Najwyższy
Stanów Zjednoczonych. Sporna była również kwestia
możliwości ukarania wiarołomnych elektorów. Tą
sprawę przesadził pozytywnie Sąd Najwyższy USA,
ale miało to miejsce dopiero w lipcu 2020 r.
Stosunkiem głosów 9:0 sąd ten stwierdził, że
elektorzy nie są wolnymi podmiotami, lecz muszą
głosować zgodnie z prawem swoich stanów. Wyrok
ma zapobiec powstaniu sytuacji, w której
na kandydatów głosuje zbliżona liczba osób, zaś
o zwycięzcy wyborów przesądzają niestosujący 
się do przepisów elektorzy. Jak dotąd, głosy oddane
przez wiarołomnych elektorów nie zawarzyły na
ostatecznym wyniku wyborów. Trzeba jednak dodać,
że w 1836 r. wiarołomni elektorzy ze stanu Wirginia
doprowadzili do sytuacji, w której kandydat na
wiceprezydenta (tu obowiązuje analogiczna
procedura jak w przypadku wybierania prezydenta)
nie uzyskał wymaganej większości głosów
elektorskich i, ostatecznie, został wybrany na to
stanowisko dopiero po głosowaniu w Senacie Stanów
Zjednoczonych (w przypadku kandydata na
prezydenta, jak wyżej już zaznaczono, rozstrzyga Izba
Reprezentantów). 

Zmiana systemu?

System elektorski posiada w USA swoich 

przeciwników. Póki co, są oni jednak w mniejszości.
Zwolennicy systemu argumentują, że u podstaw
stworzenia Kolegium Elektorskiego leżała potrzeba
połączenia złożonych, a nierzadko sprzecznych,
interesów stanowych oraz federalnych.
Chodziło, między innymi, o utrzymanie niezależności
prezydenta od Kongresu oraz ochronę mniejszych
stanów przed kontrolą ze strony dużych i gęsto
zaludnionych sąsiadów. Zwolennicy wskazuję też, że
Kolegium zapewnia stabilizację polityczną i eliminuje
skrajności. Nie bez znaczenia są wreszcie argumenty
oszczędnościowe – nie ma potrzeby przeprowadzania
drugiej tury wyborów, co przy ponad 220 milionach
uprawnionych do głosowania, wcale nie jest takim
banalnym stwierdzeniem.
Z drugiej strony, przeciwnicy obecnego systemu
nazywają go „reliktem z czasów Ojców Założycieli”.
Wskazują, że wynik glosowania elektorskiego często
nie oddaje wyniku głosowania powszechnego, co
ostatni raz miało miejsce w 2016 r., kiedy to
kandydatka na prezydenta z ramienia Partii
Demokratycznej uzyskała ponad 2,7 miliona głosów
więcej aniżeli kandydat Partii Republikańskiej, lecz nie
została prezydentem. Pojawiają się też zarzuty, że
taki system powoduje, iż kandydaci prowadzą
kampanię wyborczą głównie w stanach
dysponujących dużą liczbą głosów elektorskich oraz w
tzw. stanach niezdecydowanych (ang. swing states),
w których wyborcy raz popierają kandydata
Demokratów, raz kandydata Republikanów, a wynik
najczęściej do końca jest wielką niewiadomą. Dla
lepszego zrozumienia, dlaczego praktyczni
najczęściej Amerykanie zdecydowali się na dość
skomplikowany system wyłaniania prezydenta,
zaakcentować trzeba tło historyczne. System
głosowania z udziałem elektorów powstał bowiem
jako kompromis (który w Ameryce, szczególnie w
sprawach politycznych, jest ceniony i szanowany)
pomiędzy zwolennikami wyłaniania prezydenta w
głosowaniu powszechnym i zwolennikami wyłaniania
go przez Kongres.  Do tego należy dodać, że
Amerykanie szczycą się tym, iż posiadają, od chwili
założenia swojego państwa, wciąż tą samą
Konstytucję, której zmiana nie jest ani łatwa w
aspekcie prawnego jej przeprowadzenia, ani też nie
jest prostym zadaniem pozyskanie dla takiej zmiany
znaczącego poparcia opinii publicznej. 
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