
 

Oczekuje się, że miejsca pracy 
wymagające ukończenia dwuletniej 

szkoły policealnej lub wyższych 
studiów rosły w szybszym tempie  

niż te, ktore nie wymagają  
żadnego wykształcenia. 

Źródło: Bureau of Labor Statistics  
[Urząd ds. Statystyki Pracy]

 „Nasze społeczności będą 
dobrze prosperować (dzięki 

programowi Promise). Będziemy 
przyciągać dobre miejsca pracy, 
będziemy atrakcyjni dla różnych 

firm. Doceniam zbiorowe 
zaangażowanie, dzięki któremu 

inicjatywa ta wzmocni cały region. 
W dłuższej perspektywie czasu to 

naprawdę wielka sprawa.”

—Arne Duncan 
były amerykański sekretarz ds. edukacji

Podczas pierwszego roku nauki w  
szkole średniej 34 357 uczniów
podjęło wstępne zobowiązanie
w ramach stypendium Promise. 

Źródło: Dane Harper Promise na 
 styczeń 2021 r.

STYPENDIUM OFEROWANE KAŻDEMU KWALIFIKUJĄCEMU  
SIĘ UCZNIOWI PUBLICZNEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ W OKRĘGU 
HARPER COLLEGE, KTÓRE SFINANSOWAŁOBY DO DWÓCH  
LAT STUDIÓW.

A gdybyśmy mogli obiecać każdemu uczniowi publicznej szkoły  
średniej na północno-zachodnich przedmieściach bezpłatne 
dwuletnie studia, jeśli tylko będzie chciał na nie zapracować? 
Pomyśl o możliwościach dla uczniów, rodziców i lokalnego rynku  
pracy. Ukończenie dwuletniej szkoły policealnej Bez czesnego.

W ramach programu Harper College Promise Scholarship wszyscy 
kwalifikujący się uczniowie szkół średnich w dystrykcie Harper mogą 
ukończyć dwuletni program* w Harper College pod warunkiem, 
że utrzymają dobre oceny, będą mieli dobrą frekwencję, nie będą 
powtarzali klasy, ukończą szkołę w terminie i będą służyć swojej 
społeczności.

* Studenci mogą uzyskać do 60 godzin kredytowych, w tym podwójny kredyt,  
kredyt AP i inne zdobyte wcześniej kredyty. Od 2021 roku ponad 2,1 miliona dolarów  
w postaci stypendiów zostało przyznane uczniom z programu Promise.

DOTYCZY ROCZNIKA 2025

Osoby uczące się w ramach programu Promise: Meha Patel,  
Arij Ahmed i Madelyn Kuffel podczas imprezy Fundacji Harper.

harpercollege.edu/promise



Harper College zobowiązuje się do przestrzegania zasad mówiących o tym, że wszystkie osoby powinny mieć równy dostęp do jego programów, placówek i możliwości zatrudnienia bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, religię, 
pochodzenie, płeć, wiek, stan cywilny, niepełnosprawność, status pomocy publicznej, status weterana lub orientację płciową . 26424 3/21 JD

 
 

SPOSÓB FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

STYPENDIUM „PROMISE”, KTÓRE SIĘ OPŁACA.

W HARPER COLLEGE
Uczeń szkoły średniej, który spełnia wymagania  
programu zapewni sobie bezpłatny pierwszy semestr 
nauki w Harper College. Student może kontynuować 
naukę w Harper College bez czesnego, semestr po 
semestrze, przez maksymalnie cztery semestry (w sumie 
60 godzin kredytowych, łącznie z podwójnym kredytem, 
kredytem AP lub wcześniejszymi kredytami zdobytymi w 
college'u przed zapisaniem się do Harper.)† jeśli student 
spełnia następujące kryteria.

DYSCYPLINA/WYNIKI W NAUCE
Minimalna średnia ocen:

1. semestr          2,2  
2. semestr          2,3 
3. semestr          2,5
4. semestr          2,5 
Niedopuszczalne są oceny D i F oraz wycofanie się z 
zajęć

WYTRWAŁOŚĆ 
 √  Student musi uczestniczyć w każdym 

semestrze w pełnym wymiarze godzin.  
(co najmniej 15 godzin zaliczeniowych)

 √  Student musi uczestniczyć w każdym 
kolejnym semestrze (jesiennym/
wiosennym), aż do uzyskania dyplomu 
lub stopnia naukowego – maksymalnie 
4 semestry.

 √  Program nie obejmuje czesnego za nauki w 
ramach sesji letniej.

PRACA SPOŁECZNA
Wymagania dotyczące pracy społecznej 
muszą zostać spełnione w ramach programu 
związanego z Harper.

Liczba godzin w semestrze:

1. semestr          10  
2. semestr          10
3. semestr          10
4. semestr          10

Kryteria przyznania stypendium „Promise” zostały opracowane wspólnie przez Harper College, rejonowe publiczne szkoły średnie i 
liderów biznesu z północno-zachodnich przedmieść w celu wpajania umiejętności życiowych i nawyków, które pomogą studentom 
osiągnąć sukces w college'u, a przedsiębiorcom zapewnią inteligentnych, wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. 
Program stypendialny „Promise” umożliwia studentom uczęszczanie do Harper bez konieczności opłacania czesnego†, a 
jednocześnie zdobywanie certyfikatów zawodowych i tytułu licencjata. Jednak zapisanie się do programu Promise nie  
zobowiązuje do uczęszczania do Harper College. Nie ma więc powodu, aby się nie zapisać! 

W SZKOLE ŚREDNIEJ
Program rozpoczyna się w drugim semestrze pierwszej 
klasy szkoły średniej. Jeżeli uczeń spełnia wymagania 
w zakresie frekwencji, dyscypliny, dobrych wyników, 
wytrwałości i pracy społecznej, może zapewnić sobie 
nawet dwa lata darmowej nauki w Harper College

FREKWENCJA
Uczniowie mogą opuścić tylko następującą  
liczbę dni:
Drugi semestr pierwszej klasy  5 dni lub mniej
Druga klasa                  9 dni lub mniej
Trzecia klasa 8 dni lub mniej
Czwarta klasa 7 dni lub mniej

(3 spóźnienia są traktowane jako nieobecność)

DYSCYPLINA/WYNIKI W NAUCE
Absolwent gotowy do podjęcia studiów.

Minimalna roczna średnia ocen (nieważona):
Drugi semestr pierwszej klasy 2,0 
Druga klasa 2,25
Trzecia klasa 2,25*
Czwarta klasa 2,3*   
*Niedopuszczalne są oceny semestralne D i F

WYTRWAŁOŚĆ
 √  Spełnienie minimalnych standardów  

kredytowych na koniec każdego roku.

 √  Kończenie klas w terminie razem z  
pozostałymi uczniami z tej samej klasy.

PRACA SPOŁECZNA
Liczba godzin w roku:
Drugi semestr pierwszej klasy 5
Druga klasa    10
Trzecia klasa                                       15
Czwarta klasa                                       20 

Od wszystkich uczestników wymaga się wypełnienia bezpłatnego wniosku o federalną pomoc studencką, w skrócie FAFSA (wymagany jest numer ubezpieczenia 
społecznego) i przejścia procedury dotyczącej pomocy finansowej. † Stypendium Promise jest przeznaczone wyłącznie na czesne. Opłaty i podręczniki są traktowane jako 
dodatkowe elementy. Informacje o aktualnym czesnym i opłatach można znaleźć na stronie internetowej Harper.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie harpercollege.edu/promise . Wymagania programu mogą  
ulec zmianie.


