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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. 

Obecnie współpracujemy z ponad 50 z Polski oraz ponad 900 uczelniami 
wyższymi z największych ośrodków akademickich z całego świata.

Tylko w 2019 roku z naszego wsparcie skorzystało ponad 68 tys. studentów 
z całego świata, w tym 3 777 osób z Polski.

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

Wizyta studyjna studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
w Santander Global Head Office, Boadilla del Monde (Hiszpania).

https://raport.santander.pl/
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W dzisiejszym świecie o zaufaniu do marek i sukcesach firm decydują rzeczy, które niekoniecznie widać 
w sprawozdaniach finansowych - Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.
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Odpowiedź na potrzeby obecnego rynku edukacji i pracy

Kluczowe obszary naszego zaangażowania:

wysokiej jakości edukacja,

przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy,

promowanie idei przedsiębiorczości.
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Nasze wsparcie kierujemy do następujących grup:

studentów,

doktorantów,

absolwentów,

pracowników uczelni.

Oferujemy:
szkolenia rozwijające kompetencje miękkie, cyfrowe, językowe;
spotkania z praktykami;
projekty biznesowe przy wsparciu ekspertów banku.
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Beneficjenci programów globalnych w 2019 (link do filmu poniżej)
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11 osób
SANTANDER-TREPCAMP ENTREPRENEURIAL SIMULATOR – 5 osób,
SANTANDER-YALE INTERNATIONAL SUMMER EXPERIENCE PROGRAM – 1 osoba,
SANTANDER W50: PREPARING OUR WOMEN BOARD MEMBERS OF TOMORROW – 3 osoby,
SUMMER WORKSHOP-SOCIAL INNOVATION AND FINANCIAL INCLUSION IN THE DIGITAL AGE– 2 osoby.

Wręczenie symbolicznych czeków finansujących uczestnictwo w programach
globalnych dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w trakcie programu globalnego organizowanego
przez Santander oraz Yale University. Film zawierający wywiady z wybranymi beneficjentami
programów globalnych w 2019: https://vimeo.com/393935886/15ef676969

https://vimeo.com/393935886/15ef676969
https://vimeo.com/393935886/15ef676969
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Beneficjenci Programów Globalnych 2020 #ZostańWDomu
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• .

BECAS SANTANDER FOR MIT LEADING DIGITAL TRANSFORMATION – 22 osoby,
SANTANDER IE BEST PRACTICES IN DIGITAL EDUCATION FOR TEACHERS – 21 osób,
SANTANDER-IE DIGITAL REVOLUTION PROGRAM – 19 osób,
SANTANDER IE ONLINE LEARNING JOURNEY FOR LEARNERS – 17 osób,
SANTANDER-IE TECH4LAW – 10 osób,
BECAS SANTANDER – ESADE SOFT SKILLS INNOVATION AND PERSONAL MANAGEMENT – 6 osób,
SANTANDER-IE DIGITAL DNA – 5 osób,
SANTANDER BRITISH COUNCIL ONLINE ENGLISH COURSES – 3 osoby,
BECAS SANTANDER POWER JOB– 1 osoba,
SANTANDER-GEORGETOWN SOCIAL INNOVATION AND FINANCIAL INCLUSION ONLINE PROGRAM – 1 osoba.

105 osób
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Programy na semestr 
zimowy 2020/2021
- propozycja współpracy 
w komunikacji na uczelni
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Programy w semestrze zimowym 2020/2021
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Santander W50 
Emerging Leaders

Santander Digital & 
Innovation for MIT 
Professional Education

Santander English  for 
Professional 
Development 

Santander Tech 
Revolution in Finance

Santander Skills for 
Professional Development

100 
stypendiów

125 
stypendiów

400 stypendiów 400 stypendiów500 stypendiów

VI Ogólnopolska Sesja 
Studenckich Kół 
Naukowych

200 stypendiów

Przygotowane przez nas programy są odpowiedzią na sytuację związaną z pandemią COVID-19. Globalnie 
zainwestowaliśmy w działania łagodzące skutki epidemii ponad 30mln euro.
Stypendia mają pomóc młodym ludziom (studentom i absolwentom) lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy. 
Chcemy przeciwdziałać problemowi bezrobocia, które dotyka w szczególności młodych ludzi.

Stypendia będą promowane marketingową pod hasłem #ZainwestujWSiebie i będą realizowane wyłącznie 
w formie online.
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Harmonogram programów na semestr zimowy 2020/21
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Do kogo kierujemy programy: Główny przekaz: O jakich projektach:

#ZainwestujWSiebie

Aplikuj

Powiedz kolegom 
i koleżankom

#ZainwestujWSiebie

Aplikuj

Powiedz kolegom 
i koleżankom

Powiedz studentom 
oraz koleżankom 
z pracy

Aplikuj
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Kanały informacyjne uczelni Przekazanie materiałów przez bank 
do kampanii #ZainwestujWSiebie

Proponowana data publikacji –
start rekrutacji na programy

Proponowana data 
przypomnienia – zbliża się 

koniec rekrutacji

Strona internetowa uczelni
+ strony wydziałów
+ strona Biura Karier
+ zakładka stypendia na www
+ ewentualne banery

21 – 25 września
- Treść +grafikę

5 – 9 października n/d

Media społecznościowe ogólnouczelniane, 
wydziałowe oraz Biura Karier (Facebook, 
LinkedIn, Instagram itp)

21 – 25 września
Przekażemy linki do postów z prośbą o 
udostępnienie

5 – 9 października 14 – 18 września (program 
Santander Tech Revolution in 
Finance)
2-6 listopada 
7-11 grudnia

Komunikacja do pracowników (newsletter/e-
mailing/intranet)

21 – 25 września
Przekażemy proponowaną treść z grafiką

12-16 października

Komunikacja do studentów i absolwentów (E-
mailing/ Newsletter / powiadomienia z aplikacji
itd)

21 – 25 września
Przekażemy proponowaną treść z grafiką

12-16 października 2-6 listopada
7-11 grudnia 

Biuro Współpracy międzynarodowej/ Biuro 
Mobilności studenckiej
(e-mailing do studentów)

21 – 25 września
Przekażemy proponowaną treść z grafiką

12-16 październik a 14 – 18 września 
(program Santander Tech 
Revolution in Finance)
2-6 listopada 
7-11 grudnia

Webinar dla studentów



Confidential

12

Szczegółowe informacje 
o programach 
- semestr zimowy 2020/21
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Santander Tech Revolution in Finance - IE University

Cele
Innowacyjny program w języku angielskim dla studentów oraz absolwentów (posiadający 
maksymalnie 3 lata doświadczenia) kierunków ścisłych, technologicznych, inżynieryjnych i 
matematycznych (ang. STEAM). Program ma na celu pokazanie młodym ludziom potencjału 
nowych technologii wykorzystywanych w sektorze finansowym.
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Partnerstwo
Santander Universidades, IE Foundation i Santander Corporate Investment Banking (SCIB)

Tematy i aktywności
Program został przygotowany przez specjalistów banku przy współpracy z IE Science School 
Working Group. Jest odpowiedzię na potrzeby i wyzwania sektora finansowego przy. Kurs składa 
się z 5 modułów:

• Introduction to the course: digitalization in finance, Cloud computing as support of tech 
revolution, Technology foundations

• Payments: Introducing Cashless worlds and non-traditional payments schemes (block chain, 
cryptocurrencies, mobile money)

• Capital Markets (I): big data, machine learning, AI in banking, quantum computing
• Capital Markets (II): disaggregating forces, IoT, wearable computing
• Deposits, lending & Capital raising: Alternative lending platforms, P2P lending, shifting 

customer preferences, crowdfunding, smart contracts
• Investment management: Empowered investors and Next-generation of process 

externalization (Capacity sharing, HFT: High Frequency Trading)

Rekrutacja: 1/7 do 23/09/20
Start programu: 4/11/20
# Stypendia: 100

Wymagania
Program jest skierowany do osób, które:
• są absolwentami lub studentami ostatnich lat 

kierunków takich, jak nauki ścisłe, 
technologia, inżynieria i matematyka 
(ang. STEM) 

• mają 20-28 lat,
• posiadają maksymalnie trzy lata 

doświadczenia zawodowego,
• znają język angielski.

https://www.becas-santander.com/pl/program/beca-santander-tech-revolution-in-finance-ie-university
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Partnerstwo
Santander Universidades & London School of Economics and Political Science

Tematy
• Leadership in 

organizations

• Cultural 
Organization and 
Governance

• Negotiation and 
persuasion

• Digital 
transformation

Aktywności
• 7 tygodniowy kurs

• Nauka i wykorzystywanie różnych stylów liderstwa, 
strategii i narzędzi

• Wprowadzenie do trendów w zachowaniu 
menedżerów oraz podejmowania strategicznych 
decyzji

• Platforma networkingu, inspiracji i dyskusji wśród 
uczestniczek

• Uczestniczki po zakończeniu otrzymają certyfikat 
wydany przez LSE 14

Cele
Program prowadzony w języku angielskim stanowi wyjątkową okazję do dołączenia do 
zróżnicowanej społeczności kobiet z całego świata i wzięcia udziału w 7-tygodniowym kursie 
e-learningowym skoncentrowanym na rozwoju umiejętności negocjacyjnych i przywódczych.

Nabyte umiejętności będą przydatne na każdym poziomie organizacji oraz w różnych 
sektorach gospodarki. Ponadto program ma na celu stworzenie sieci kobiet, przyszłych 
liderek oraz promowanie współpracy i ciągłego dialogu między nimi.

Santander W50 Emerging Leaders – London School of Economics

Wymagania
Program jest skierowany do kobiet, które:
• biegle komunikują się w języku angielskim;
• posiadają od 5 do 12 lat doświadczenia 

zawodowego;
• są zmotywowane i zaangażowane w osiąganie 

celów;
• koncentrują się na rozwoju umiejętności 

przywódczych.

Rekrutacja: 02/09 do 09/11/20
Start programu: 13/1/21
# Stypendia: 125

https://www.becas-santander.com/pl/program/women-emerging-leaders-lse
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Partnerstwo
Santander Universidades i ESADE

Tematy
• Leadership

• Creativity

• Personal productivity

• Emotional intelligence

• Negotiation

• Communication

• Decision making

Aktywności
• 8-tygodniowy kurs będzie odbywał się w 

formie online pod nadzorem akademickim

• Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia 
kursu po wykonaniu wszystkich niezbędnych 
zadań

• Kryterium oceny będzie miało charakter ciągły 
i będzie oparte na obiektywnych i 
rankingowych wynikach
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Cele
Program prowadzony w języku angielskim. Udział w stypendium rozwija 
kompetencje miękkie oraz ułatwia młodym ludziom wejście na rynek pracy.

Treści akademickie oferowane w ramach tego stypendium opierają się na trzech 
dużych i obecnie niezbędnych obszarach wiedzy: inteligencja emocjonalna, 
inteligencja społeczna i procesy poznawcze.

Santander Skills for Professional Development - ESADE

Wymagania
Program jest skierowany do osób, które:

• są studentami lub absolwentami;

• posiadają maksymalnie 3 lata 
doświadczenia zawodowego.

Rekrutacja: 4/09 do 12/11/20
Start programu: 13/1/21
# Stypendia: 400

https://www.becas-santander.com/pl/program/santander-skills-for-professional-development-esade
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Wymagania

Szczegółowe wymagania zostaną podane po publikacji 
programu na platformie www.santander-grants.com

Partnerstwo
Santander Universidades i University of Pennsylvania

Tematy
• Starting in the labor market

• Network communication skills 
and writing motivation letters 
and Resumes

• Career planning and next steps 
and communication skills in 
interviews

Aktywności
• Wykłady, dyskusje i ćwiczenia 

• Spotkania z instruktorami i pozostałymi 
uczestnikami, a także wykonywanie zadań 
zespołowych. 

• Uczestnicy otrzymają informację o swoich 
postępach w formie pisemnej oraz 
nagrania video od instruktorów o 
światowej renomie.
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Cele
Program prowadzony w języku angielskim i hiszpańskim. Został on przygotowany dla 
osób które chcą rozpocząć karierę zawodową na rynku globalnym. Celami programu 
są:

• Nauka poszukiwania pracy, aplikacji, przechodzenia procesu rekrutacji w krajach 
anglojęzycznych przy jednoczesnym kontrastowaniu i porównywaniu tego procesu 
ze swoim rodzimym krajem.

• Tworzenie ścieżki kariery globalnej i poprawa umiejętności językowych w celu 
przezwyciężenie procesów rekrutacyjnych oraz osiągnięcia celów zawodowych.

Santander Languages - English for Professional Development - UPenn

Rekrutacja: 17/09 do 05/12/20
Start programu: luty 2021
#Stypendia: 500

http://www.santander-grants.com/


Confidential

Santander Digital & Innovation for MIT Professional Education

Partnerstwo
Santander Universidades i MIT (uczelnia techniczna)

Tematy
Rozwój wiedzy oraz umiejętności 
cyfrowych i technologicznych:

• Blockchain: Technological 
Disruption

• Cloud & DevOps: Continuous 
Transformation

• Machine Learning: Technology in 
Decision Making

• Cultural Awareness, Intercultural 
Relations in Global Business

• Beyond IoT,

Wymagania
Program jest skierowany do osób, które:

• ukończyły studia – wszystkie kierunki są mile 
widziane;

• mają pomiędzy 25-32 lata w dniu zakończenia 
naboru;

• są obywatelami lub rezydentami 
następujących państw: Argentyna, Brazylia, 
Chile, Hiszpania, Kolumbia, Stany Zjednoczone, 
Meksyk, Peru, Polska, Portugalia, Wielka 
Brytania i Urugwaj.

• posiadają do 8 lat doświadczenia 
zawodowego.

Cele
• Program prowadzony jest w języku angielskim i trwa 8 tygodni. 

• Pozwala uczestnikom na wybór jednego z 5 programów online i uzyskanie Certyfikatu

• Jego celem jest rozwój wiedzy i umiejętności w obszarze technologicznych  i cyfrowych 
zainteresowań uczestników.
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Rekrutacja: 5/10 do 21/1/2021
Start programu: 08/3/21
# Stypendia: 100
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VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Partnerstwo
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Santander Universidades

Tematy
Sekcje do wyboru:

• Architektury i Budownictwa 

• Chemiczna

• Ekonomiczna 

• Roślinno-Przyrodnicza 

• Techniczna 

• Zwierzęca 

Wymagania
Program jest skierowany do osób, które:

• Studenci działający w kołach studenckich    
• Osoby występujące zobowiązane są do 

przygotowania streszczenia prac badawczych i 
referatów

• Uczestnikami Sesji są studenci i pracownicy 
uczelni wyższych, ale zapraszamy do 
uczestnictwa także sympatyków nauki i kół 
naukowych.  

Cele
• Sesja prowadzona jest w formie konferencji online w języku  polskim i trwa 2 dni 

• Pozwala uczestnikom na wybór jednej z 6 sekcji tematycznych

• Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów 
działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń 
między studentami.
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Rekrutacja: 31/07/2020 do 20/10/2020
Start programu: 27/11/2020
# Stypendia: 200
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Our purpose is to help people 
and business prosper.

Our culture is based on believing 
that everything we do should be:

Thank You.
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