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Santander Universidades – inwestujemy w przyszłość
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Emilio Botín, Przewodniczący Banco Santander w 1996 r. zdecydował, że
bank jako instytucja zaufania społecznego powinien być nie tylko skuteczny
biznesowo, ale również powinien stanowić wsparcie dla społeczności
lokalnych. Dlatego powstał program Santander Universidades, którego misją
jest wspieranie świata akademickiego.

Program został zainaugurowany w Polsce w 2011 r. i jest jednym
z fundamentów polityki społecznego zaangażowania prowadzonej przez
Santander Bank Polska.

Współpracujemy z 59 z Polski oraz 1,333 uczelniami wyższymi i ośrodkami
badawczymi z całego świata.

2 mld euro Grupa Santander Zainwestowała w edukację

630 tys osób na świecie skorzystało ze wsparcia Santander Universidades

Więcej o naszym zaangażowaniu w edukację znajdą Państwo w raporcie rocznym CSR:
www.raport.santander.pl

Wizyta studyjna studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

w Santander Global Head Office, Boadilla del Monde (Hiszpania).



Programy w 4Q2021– komplementarna oferta dla ponad 4 tys osób

Grupa Santander odpowiada na potrzeby rynkowe i konieczność zwiększenia szans na zatrudnienie ludzi niezależnie od ich wieku; 
Programy globalne re-skilling i up-skilling będą oferowane dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia.
Stypendia mają lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy. Chcemy przeciwdziałać problemowi bezrobocia, które dotyka społeczności w związku 
z występującym na całym świecie.
Każde ukończone pomyślne szkolenie/otrzymana nagroda będzie udokumentowane certyfikatem/dyplomem.

Stypendia będą promowane marketingową pod hasłem #Lifelonglearning i będą realizowane wyłącznie w formie online.

Marketing BankowośćJęzykowe Konferencja Technologia

300 miejsc 400 miejsc1000 miejsc 500 miejsc300 miejsc
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Technologia

1 600 miejsc



Akademia Santander Universidades

O programie

• cykl 9 webinarów dotyczących szeroko rozumianej bankowości 

• 20 prelegentów z kadry zarządzającej Santander Bank Polska S.A. podzieli się swoją wiedzą, 
doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi rozwoju kariery zawodowej

• każdy wykład zakończony sesją Q&A

Szczegóły programu:

• Liczba stypendiów: 500

• Języki: polski/angielski

• Czas trwania: 04.11.2021 – 1.12.2021

• Format: webinary online

• Start rekrutacji: 1/10/2021

• Koniec rekrutacji: 31/10/2021

Cel: 

• Celem wydarzenia jest dzielenie się 
wiedzą praktyków i inspirowanie do 
rozwoju zawodowego.

• Poruszane będą tematy finansowe, 
ekonomiczne, technologiczne jak i te 
związane z przywództwem oraz 
rozwojem osobistym. 

Zobacz podsumowanie 
poprzedniej edycji:

na Santander.pl/akademia

https://www.santander.pl/santander-universidades/stypendia/akademia-santander-universidades?previewToken=3tdlVIadTXAzYIkCys9hcXuUiI2yHd
https://app.becas-santander.com/pl/program/akademia_su_2021


Stypendium Rozwojowe Santander | Biznes w praktyce

O programie:

• około 25 godzin warsztatów i webinarów poświęconych marketingowi w Internecie;

• spotkania w formie online będą prowadzone przez uznanych ekspertów takich jak m.in.: 
Paweł Tkaczyk, Angelika Chimkowska, Anna Ledwoń-Blacha, Anna Oszajca, Dagmara 
Kokoszka-Lassota;

• możliwość zadawania pytań za pośrednictwem Q&A w Zoom.

Szczegóły programu:

- Liczba stypendiów: 300

- Języki: polski

- Czas trwania: 19.11.2021 – 27.11.2021

- Format: webinary i warsztaty online

- Start rekrutacji: 01/10/2021

- Koniec rekrutacji:11/11/2021

Dostępne kursy

- Promocja firmy w sieci przy małym 
budżecie (300 miejsc);

- Instagram: buduj markę i sprzedawaj 
(300 miejsc);

- Film jako forma reklamy w sieci (300 
miejsc);

- LinkedIn jako narzędzie budowania marki 
i sprzedaży (300 miejsc);

- Copywriting sprzedażowy (300 miejsc);

- Facebook Ads (3 grupy po 15 miejsc).

Możliwości

- zdobycie kompetencji od uznanych 
ekspertów z zakresu mediów 
społecznościowych;

- zdobycie certyfikatu potwierdzającego 
udział;

- nabór skierowany do studentów, 
doktorantów, absolwentów i 
pracowników polskich uczelni wyższych;

https://app.becas-santander.com/pl/program/biznes_w_praktyce_2021


Stypendium Konferencyjne Santander | VII Ogólnopolska Sesja 
Studenckich Kół Naukowych

O programie

• studencka konferencja naukowa, podczas której studenci mogą spróbować swoich sił w 
prezentowaniu wyników prac naukowych oraz nawiązać cenne znajomości. 

• Sesja prowadzona w formie konferencji online w języku polskim.

• możliwość wyboru 1 z 8 sekcji tematycznych

• autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni

Szczegóły programu:

- Liczba stypendiów: 300

- Języki: polski

- Czas trwania: 09.12.2021 – 11.12.2021

- Format: webinary i warsztaty online

- Start rekrutacji: 30/06/2021

- Koniec rekrutacji: 02/11/2021

Wymagania
• studenci studiów wyższych nie 

posiadający tytułów naukowych wyższych 
niż licencjat działający w Kołach 
Naukowych; 

• przesłanie w terminie do 31.11 
streszczenia (max 3 prace na Koło 
Naukowe);

• słuchaczami Sesji mogą być studenci i 
pracownicy uczelni wyższych.

Dostępne bloki tematyczne:

• Architektura i Budownictwo, 

• Chemiczny, 

• Ekonomiczno-Prawny, 

• Roślinno-Przyrodniczy, 

• Techniczny, 

• Zwierzęcy, 

• Biomedyczny.

https://app.becas-santander.com/pl/program/vii_osskn


Stypendium Językowe Santander | English to Boost your Career –
University of Pennsylvania

O programie

• kursy online pomagające szlifować język angielski w tematyce związanej z rozwojem 
kariery zawodowej, biznesu, przedsiębiorczości, nauk ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki;

• możliwość uzyskania certyfikatu z Uniwersytetu w Pennsylwanii;

• możliwość wyboru 1 z 3 kursów.

Szczegóły programu:

- Liczba stypendiów: 1.000

- Język: angielski

- Czas trwania: 5 tygodni

- Format: online z kilkoma sesjami na żywo

- Start rekrutacji: 09/09/2021

- Koniec rekrutacji: 23/11/2021

- Rozpoczęcie kursów: 18/01/2022

Dostępne kursy

- English for Professional 
Development

- English for Business and 
Entrepreneurship

- English for Science, Technology, 
Engineering and Mathematics

Wymagania

- osoby powyżej 18 roku życia z 
następujących krajów: Argentyna, 
Brazylia, Chile, Kolumbia, Niemcy, 
Meksyk, Peru, Portugalia, Polska, 
Hiszpania, Urugwaj, USA lub Wielka 
Brytania.

- poziom znajomości języka angielskiego 
(minimum B1).

https://app.becas-santander.com/pl/program/santander-scholarships-language-english-to-boost-your-career-university-of-pennsylvania


Stypendium Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT 
Professional Education

O programie

• możliwość poszerzenia wiedzy na temat innowacyjnych technologii

• 400 miejsc na 8-9 tygodniowy kurs

• każdy uczestnik będzie mógł wybrać 1 z 5 dostępnych kursów

• możliwość uzyskania certyfikatu akredytowanego przez MIT 

Szczegóły programu:

- Liczba stypendiów: 400

- Języki: hiszpański, portugalski i angielski

- Czas trwania: 8-9 tygodni

- Format: online 

- Start rekrutacji: 05/10/2021

- Koniec rekrutacji:10/01/2022

Dostępne kursy: 

- transformacja cyfrowa;

- uczenie maszynowe;

- projektowanie rozwiązań z 
wykorzystaniem MITdesignX;

- projektowanie produktów;

- zarządzanie techonologiami.

Dla kogo: 

- każdy 18+

- znajomość języka angielskiego, 
hiszpańskiego lub portugalskiego

- w części kursów nie jest wymagana 
wiedza wstępna ani doświadczenie 
zawodowe w technologiach. 

https://app.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-tech-emerging-technologies-program-by-mit-professional-education?utm_source=Web&utm_medium=Referral&utm_campaign=MIT_Polonia__No_Corporativo_AWF


Becas Santander Tech | Digital Business - University of Chicago

O programie

• Możliwość rozwoju kariery poprzez doskonalenie kompetencji technicznych i 
menedżerskich oraz uzyskania certyfikatu cenionego Uniwersytetu w Chicago

• 1600 miejsc na 7- tygodniowy kurs

• każdy uczestnik będzie mógł wybrać 1 z 4 dostępnych kursów

Szczegóły programu:

- Liczba stypendiów: 1.600

- Języki: Hiszpański, Portugalski i Angielski

- Czas trwania: 7 tygodni

- Format: online z kilkoma sesjami na żywo

- Start rekrutacji: 07/10/2021

- Koniec rekrutacji:15/12/2021

- Rozpoczęcie kursów: 22/02/2022

Dostępne kursy

- Sztuczna inteligencja i Data Science 
dla liderów

- Budowanie i zarządzanie zespołami

- FinTech

- Digital Marketing

Dla kogo: 

- Każdy 18+

- Znajomość języka angielskiego B2

- Chęć rozwoju kompetencji cyfrowych i 
menadżerskich

https://app.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-tech-digital-business-the-university-of-chicago




Materiał poufny przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego Biura Santander Universidades. 

Our purpose is to help people 

and business prosper.

Our culture is based on believing 

that everything we do should be:

Dziękujemy.

santander.universidades@santander.pl 

www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska

Zapraszamy do kontaktu!


