
Uveďte tři přídavná jména, která vás charakterizují.

Jaké aktivity děláte rádi ve svém volném čase?

Uveďte své hlavní školní aktivity. 
K jednotlivým aktivitám uveďte i ročník a další informace (vedoucí pozice, pochvala, vyznamenání nebo jiná
obdržená ocenění).

Studentský dotazník pro studijní poradce

- opora pro doporučující dopis

Brag sheet (seznam úspěchů) nabízí pomoc vašim studijním poradcům a učitelům při přípravě doporučujícího
dopisu, který je důležitou součástí vaší přihlášky na americkou vysokou školu. Vyplněný formulář čtenáři poskytne
informace o vašich mimoškolních aktivitách a dalších zájmech. Vyplněný formulář předejte svému poradci nebo
učiteli, kterého žádáte o doporučující dopis. Mějte na paměti, že čím konkrétnější podrobnosti uvedete, tím
osobnější bude vaše doporučení. 

Brag sheet: 
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Jméno studenta:

Telefonní číslo:

Email:

    advisor@fulbright.cz                                                                            @educationusaczechfulbright

TIP PRO PORADCE: Využijte sekci Doporučující dopisy na fulbright.cz/poradenske-
centrum/prijimaci-rizeni/ na našem webu.



Uveďte své hlavní aktivity mimo školu.
Členství v klubu, sportovní aktivity, práce či brigády, dobrovolnictví, koníčky a rodinné povinnosti. K
jednotlivým aktivitám uveďte, jak dlouho je provozujete a pochlubte se získanými úspěchy. 

Které zkušenosti, zážitky, příp. kteří lidé, měli ve vašem dosavadním životě největší vliv na to, kým jste
dnes?

Popište své silné stránky ve škole.
Myslíte si, že vaše školní výsledky přesně odráží vaše schopnosti? Pokud ne, vysvětlete proč.

    advisor@fulbright.cz                                                                            @educationusaczechfulbright
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O kterém oboru (příp. oborech) a o jaké kariéře uvažujete?

Máte konkrétní preference týkající se výběru vysoké školy v USA?

    advisor@fulbright.cz                                                                            @educationusaczechfulbright

Malá (< 2000 studentů)

Velikost školy

Střední (2000 - 15000 studentů)

Velká (> 15000 studentů)

Nemám preferenci.

městský (urban)

venkovský (rural)

příměstský (subruban)

Nemám preferenci.

Kampus

veřejná 

soukromá

HBCU (Historically black colleges and universities)

HSI (Hispanic-Serving Institution)

Typ školy

Lokalita školy

města

státy

regiony

další

Jaké vysoké školy jste navštívili (osobně nebo virtuálně) a jaké byly vaše dojmy?

Na jaké vysoké školy zvažujete podat přihlášky?
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Co vás na amerických vysokých školách nejvíce láká?

Je něco, co o vás váš studijní poradce možná neví?

Další informace.
Zde můžete uvést doplnit další informace nebo popsat, jaká máte očekávání, jak moc si věříte, atp.

    advisor@fulbright.cz                                                                            @educationusaczechfulbright

Je skvělé, že jste si udělali čas na tento formulář. 

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit na advisor@fulbright.cz.

Poradenské centrum EducationUSA Fulbrightovy komise


