
Program stypendialny Pathways 

Do Pracowników MetLife: 

MetLife Foundation z dumą oferuje program stypendialny dla studentów na studiach licencjackich w celu poparcia 
akademickich osiągnięć dzieci pracowników firmy MetLife. Od 1990 roku program Pathways pomógł setkom 
studentów w realizacji potrzeb finansowych związanych z wyższym wykształceniem. Pathways jest jedną z wielu form 
działalności, które podtrzymują tradycje zaangażowania firmy MetLife i MetLife Foundation w oświatę. 

Składając podanie, należy pamiętać, że Pathways jest programem konkursowym. Niezależna organizacja wybiera 
osoby, które otrzymają stypendium na podstawie systemu opartego na zasługach, wynikach akademickich i potrzebie 
finansowej. Ponadto, nie wszystkie osoby składające podania do programu mogą być wybrane z powodu przepisów 
państwowych, które ograniczają liczbę udzielanych stypendiów do maksimum 25% wszystkich podań. 

Zachęcam Państwa, aby razem z rodziną przejrzeć program stypendialny Pathways. 

A. Dennis White
Prezes i Dyrektor Generalny
MetLife Foundation

PROGRAM 
Fundacja MetLife Foundation ustanowiła program stypendialny, aby pomóc dzieciom pracowników, które planują 
kontynuować swoją naukę w szkole wyższej lub zawodowej. Odnawialne stypendia są oferowane co roku na studia w 
pełnym wymiarze godzin w akredytowanej instytucji wybranej przez studenta. 

Program stypendialny jest zarządzany przez Scholarship America®. Scholarship America jest jedną z największych 
instytucji opracowujących i zarządzających programami stypendiów i zwrotu kosztów czesnego na rzecz korporacji, 
fundacji, stowarzyszeń i osób prywatnych. Nagrody stypendialne przyznawane są bez względu na rasę, kolor, 
wierzenia, religię, orientację seksualną, płeć, niepełnosprawność lub pochodzenie narodowe. 

KWALIFIKACJE 
Wnioskodawcy do Programu Stypendialnego Pathways MetLife Foundation muszą być - 

• Stypenia przyznawane są dzieciom pracowników MetLife w wieku do lat 25, będących na utrzymaniu*
rodziców. W dniu składania wniosku okres pozostawania pracownika na stanowisku w dowolnej firmie grupy
MetLife musi wynosić co najmniej rok.

* Dzieci na utrzymaniu to dzieci urodzone lub zaadoptowane lub pasierbowie na utrzymaniu pracownika
(pracownik musi zapewniać ponad połowę całości utrzymania dziecka w danym roku kalendarzowym).

Dzieci pracowników kontraktowych nie kwalifikują się do stypendiów. 

• uczniami w ostatniej klasie szkoły średniej lub mieć ukończoną szkołę średnią lub być na studiach 
licencjackich. Studenci spoza Stanów Zjednoczonych muszą być w ostatniej klasie szkoły średniej lub być 
aktualnie na studiach technicznych lub uniwersyteckich.

• studentami, którzy planują zapisać się na studia licencjackie w pełnym wymiarze godzin w akredytowanej lub 
uznanej** szkole wyższej, uniwersytecie lub technicznej szkole zawodowej lub szkole pielęgniarskiej bądź 
dowolnej innej akredytowanej instytucji kształcącej na cały rok akademicki 2023-2024.
**W przypadku studentów spoza Stanów Zjednoczonych, gdzie nie ma systemu akredytacji, termin „uznana” 
oznacza szkołę posiadającą studentów, program studiów, wykładowców i budynki szkolne.

Dzieci kadry zarządzającej spółek MetLife nie mogą składać podań do programu. 



Osoby, którym uprzednio przyznano jednorazowe stypendium nie są uprawnione do ponownego występowania o 
nagrodę stypendialną.   

Osoby otrzymujące stypendia MetLife National Merit nie mogą ubiegać się o stypendium Pathways. 

NAGRODY STYPENDIALNE 
W przypadku przyznania stypendium, student otrzyma dotację w wysokości od 1000 do 5000 USD. Stypendia mogą 
być przedłużane przez okres do trzech dodatkowych lat lub do uzyskania stopnia licencjata bądź jego odpowiednika, w 
zależności od tego, który z tych przypadków nastąpi wcześniej. Przedłużenie jest zależne od utrzymania 
zadowalających wyników akademickich w pełnowymiarowym programie studiów. 

Nagrody stypendialne dotyczą tylko studiów poniżej stopnia magisterskiego. 

PODANIE 
W ramach aplikacji musisz przesłać następujący dokument:

Aktualny, kompletny zapis ocen. Raporty ocen nie są akceptowane. Nieoficjalne lub internetowe transkrypcje muszą 
zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, stopnie i godziny zaliczenia dla każdego kursu oraz termin, w którym 
odbywał się każdy kurs.

Również w ramach wniosku należy złożyć jeden formularz rekomendacji online w Twoim imieniu.

W związku z różnicami w systemach oświatowych, wnioskodawcy spoza USA muszą dostarczyć następujące 
materiały: 

• Należy również przesłać dobrej jakości kserokopie następujących dokumentów szkolnych, a także tłumaczenia
na angielski.
1. Studenci którzy są obecnie lub byli poprzednio zapisani w instytucji szkolnictwa wyższego (uniwersytecie),

muszą przesłać następujące dokumenty:
 Wykaz ukończonego programu nauczania (odpis indeksu) dla wszystkich ukończonych zajęć studiów
wyższych oraz
 Poświadczenie/dyplom/świadectwo szkoły średniej.

2. Aktualni uczniowie szkoły średniej i studenci, który nie ukończyli jeszcze pierwszego roku szkoły wyższej
(uniwersytetu), muszą przesłać następujące dokumenty:
 Wykaz ukończonego programu nauczania (odpis indeksu) dla wszystkich ukończonych zajęć w szkole
średniej w okresie ostatnich trzech lat oraz
 Wyniki egzaminów uczelnianych.

Wnioskodawcy są odpowiedzialni za zebranie i złożenie wszystkich niezbędnych informacji. Podania są oceniane na 
podstawie dostarczonych informacji; w związku z tym należy udzielić jak najpełniejszych odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Niepełne podania nie będą rozpatrywane. Wszystkie otrzymane informacje są traktowane jako poufne i 
przeglądane tylko przez Scholarship Management Services. 

WYBÓR OSÓB OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM 
Osoby otrzymujące stypendium wybierane są na podstawie wykazu ukończonego programu nauczania, 
zademonstrowanego przywództwa i uczestnictwa w dodatkowej działalności szkolnej i społecznej, wyróżnień, 
doświadczenia w pracy, oświadczenia o celach i aspiracjach, szczególnych okoliczności osobistych lub rodzinnych, 
potrzeby finansowej oraz oceny niezależnego opiniodawcy.  

Ocena akademicka wnioskodawców zagranicznych będzie obejmować średnią ocen na podstawie systemu ocen 
stosowanego w kraju wnioskodawcy i wyniki egzaminów uczelnianych. 

Wnioskodawcy muszą wykazać potrzebę finansową. Kandydaci, którzy studiują na subsydiowanych przez rząd 
federalny akademiach wojskowych kwalifikują się do otrzymania jednorazowej nagrody stypendialnej w wysokości 
1000 USD. Liczba przyznanych nagród będzie oparta na liczbie otrzymanych podań w ramach budżetu i wytycznych 
76-47 procedury dotyczącej dochodu Urzędu Podatkowego.



Zakładając, że wpłyną podania kwalifikujących się kandydatów, zostaną oni wybrani w ramach każdego kraju 
proporcjonalnie do liczby otrzymanych kwalifikujących się podań.    

Scholarship America dokonuje wyboru osób otrzymujących stypendium. Urzędnik lub pracownik MetLife Foundation w 
żadnym przypadku nie odgrywa roli w selekcji. Wszyscy wnioskodawcy wyrażają zgodę na zaakceptowanie decyzji 
jako ostatecznej. 

Wnioskodawcy zostaną powiadomieni koniec maja. Nie wszyscy wnioskodawcy do programu zostaną wybrani do 
otrzymania nagrody. Studenci mogą ponownie złożyć podania do programu w każdym roku, w którym spełniają 
wymagania kwalifikacyjne. 

WYPŁATY STYPENDIÓW 
Scholarship America pośredniczy w wypłacaniu stypendiów w imieniu MetLife Foundation. Czeki będą wystawiane w 
walucie Stanów Zjednoczonych. Stypendyści w USA i Kanadzie otrzymają przyznane sumy w całości na początku 
sierpnia.  Czek zostanie przesłany na adres domowy stypendysty i wystawiony jest na szkołę w imieniu studenta. 
Stypendyści spoza Stanów Zjednoczonych otrzymają przyznane środki za pośrednictwem jednego przelewu we 
wrześniu. 

ZOBOWIĄZANIA 
Studenci nie mają zobowiązań w stosunku do MetLife Foundation. Są jednak zobowiązani do powiadomienia 
Scholarship America o jakiejkolwiek zmianie adresu, zapisie do szkoły/uczelni lub innych istotnych informacjach oraz 
do przesłania na żądanie pełnego odpis indeksu. 

ZMIANY 
MetLife Foundation zastrzega sobie prawo do uaktualniania warunków i procedur niniejszego programu 
stypendialnego i w dowolnym momencie wprowadzania zmian łącznie z rozwiązaniem programu. 

DODATKOWE INFORMACJE 
Wszystkie pytania związane ze stypendium prosimy kierować na 
adres:

E-mail: metlife@scholarshipamerica.org
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