
JAK SIĘ Z NAMI

SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli chcą Państwo porozmawiać z konsultantem z zespołu ds. szkoleń
i współpracy ze szkołami, zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku 
między 10 a 18.

+48 (22) 364 44 66

Zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 18:00.

ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa

Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony WWW, gdzie znajduje się zbiór 
informacji o naszej działalności. Można także zostawić tam dane kontaktowe 
w formularzu kontaktowym, a oddzwonimy w dogodnym dla Państwa terminie.

www.elabedu.eu/pl

Jeśli wolą Państwo napisać do nas wiadomość o dowolnej porze, zapraszamy 
do kontaktu mailowego.

szkoly@elab.edu.pl

POROZMAWIAJMY O

STUDIACH
ZA GRANICĄ

KIM JESTEŚMY?

w w w. e l a b e d u . e u / p l

Największa agencja edukacyjna w Polsce specjalizująca się w edukacji 
zagranicznej i jedna z siedmiu najlepszych na świecie.

Współpraca z tutorami z całego świata oraz niemalże 100 uniwersytetów 
partnerskich w Europie.

Pomyślne aplikacje na Oxford, Cambridge, a także na Harvard, Science Po, NTU
w Singapurze czy New York University.

Jedyna agencja w Polsce wyróżniona w prestiżowym rankingu The PIEoneer 
Awards 2019.



JAK POMAGAMY?

Pomoc administracyjna w procesie aplikacji na 

wszystkie uczelnie w Wielkiej Brytanii (także 

Oxford i Cambridge!) oraz na wybrane uczelnie w 

Danii i Holandii. Pokazujemy, jak pisać personal 

statement, podpowiadamy, gdzie aplikować, 

pomagamy w złożeniu aplikacji o pożyczkę.

Pomoc podstawowa

STU
DY

ABR
OAD

Nina Wieretiło

University od Oxford

Economics and Management

Gabriela Naumik

New York University (Shanghai)

Interactive Media and Business

Julita Straszak

Univeristy of Cambridge

Aerospace Engineering

Jarosław Macnar

Columbia University NYC

Mathematics and Physics

JAK PRACUJEMY 
ZE SZKOŁAMI?

NAJLEPSI

TUTORZY ELAB

Prezentacja w języku polskim lub 

angielskim mówiąca o możliwościach 

edukacji za granicą, umiejętnościach XXI 

wieku oraz zawodach przyszłości.

Spersonalizowane warsztaty dotyczące 

studiów w konkretnym kraju lub 

skorelowane z profilem klasy (np. o 

studiach medycznych albo artystycznych).

Warsztaty dla uczniów

Warsztaty o różnych systemach 

edukacyjnych na świecie i ofercie studiów 

w języku angielskim oraz wymaganiach 

aplikacyjnych w różnych krajach.

Warsztaty tematyczne dotyczące 

tworzenia referencji dla uczniów, które 

są niezbędne przy aplikacji na studia za 

granicą.

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty przedstawiające możliwości 

oraz koszty studiów poza granicami 

kraju. Zawierają najważniejsze 

informacje o ofertach, przebiegu 

aplikacji oraz jej terminach.

Prezentacje dla rodziców

Pomoc premium
Dzięki kompleksowemu wsparciu w aplikacji 

na wszystkie kierunki wykładane w języku 

angielskim na całym świecie zwiększysz 

swoje szanse na dostanie się na najlepsze 

uniwersytety. Programy pomagają w przygot-

owaniu do interview, a także na kierunki 

wymagające specyficznych egzaminów lub 

portfolio, jak np.: medycyna, biznes, prawo, 

inżynieria, architektura, kierunki artystyczne.


