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Стэнфорд университеті құны миллиард долларды құрайтын стартаптарды жасаған
түлектердің саны бойынша сөзсіз көшбасшы (51), Гарвард – екінші (37), Калифорния
университеті өзінің 10 кампусымен үшінші орында (17), ал Үнді технология
институты (13) – төртінші. Кәсіпорындарды басқаруға арналған бағдарламалық
шешімдерді әзірлеумен айналысатынн Sage британдық компанияның деректеріне
сәйкес, 250 "жалғыз мүйіз" аталмыштың негізін қалаған немесе бірлесіп құрған 498
кәсіпкерлердің 172-сі небәрі 10 үздік университеттің түлектері болып табылады.
Анықтама үшін: «Жалғыз мүйіз» термині қаржы саласына
венчурлік капиталист Айлин Ли (Aileen Li) 2013ж. енгізді. «Жалғыз мүйіз» деп ол құны
$1 млрд. асқан стартапты атады.
Sage тізімінен ЖОО-ды жыл сайын мыңдаған студенттер бітіретінін ескерсек, онда

білім алу жалғыз мүйіздер клубына апарар кілт баспалдақтың бір ғана сатысы болып
табылады. Бірақ олар жақсы жол табуға көмектесе алады. Стэнфорд түлектерінің
желісі үлкен және оның Кремний алқабының дәл ортасында орналасуы жетекші
венчурлік фирмалар мен жетекші стартап акселераторларына - Y Combinator еркін
қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
Зерттеу 250 ағымдық және жалғыз мүйіздерден "шыққан" Crunchbase базасына
негізделген. Ағымдағы жалғыз мүйіздер – бұл құны соңғы венчурлік инвестициялар
негізінде $1 млрд. бағаланатын компаниялар. Crunchbase бақылаған «шыққан» жалғыз
мүйіздер IPO кейін $1 млрд. кем болмайтын нарықтық капитализацияға немесе соңғы
12 жылда сатып алынғаннан кейін $1 млрд. мөлшерінде сату құнынан қол жеткізді.
Sage LinkedIn-де аталған компаниялардың негізін қалаушылардың аттарының оның
альма-матерімен қиғаш талдауын жасады. Бұл кезекте, алынған ең жоғары дәреже
есепке алынды.
ЖОО-ны аяқтамаған студенттер - Гарвардтағы оқуын тастаған Facebook-тен Марк
Цукерберг сияқтылар тізімге кірмеді. Алайда, онда Гарвардты бітірген Facebook-тің тең
құрылтайшылары Дастин Московиц (Dustin Moskovitz) мен Эдуардо Саверин (Eduardo
Saverin) есепке алынды.
Сонымен бірге, талдау жалғыз мүйіздер компанияларының негізін қалаушылары
тізіміндегі аттарының басым бөлігі (94%) - ерлер екенін көрсетті.
Жалғыз мүйіздер компанияларының негізін қалаушыларының басым бөлігін түлек
ететін университеттер
№

Университеттің атауы

Түлектер саны

Мемлекет

1.

Стэнфорд университеті

51

АҚШ

2.

Гарвард университеті

37

АҚШ

3.

Калифорния университеті

25

АҚШ

4.

Үнді технология институты

13

Үндістан

5.

Массачусетс технологиялық
институты

10

АҚШ

6.

Пенсильвания университеті

9

АҚШ

7.

Оксфорд университеті

8

Ұлыбритания

8.

Тель-Авив университеті

7

Израиль

9.

Корнелл университеті

6

АҚШ

6

АҚШ

10. Оңтүстік Калифорния университеті
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