
    
Regulamin konkursu grantów Santander Universidades 

dla najlepszych doktorantów UMCS 

 

Celem wsparcia przedsięwzięć organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

(„UMCS” lub „Uniwersytet”) o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym, o zasięgu krajowym, jak 

i międzynarodowym, wsparcia rozwoju współpracy międzynarodowej, poprzez dofinansowanie mobilności 

studentów, doktorantów i pracowników UMCS, zadań własnych Uniwersytetu i realizowanych projektów 

przy współpracy z Santander Universidades, ogłasza się Regulamin o poniżej wskazanej treści. 

 

§ 1 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania, utraty oraz wypłaty Grantów Santander Universidades dla 

najlepszych doktorantów UMCS w roku akademickim 2021/2022. 

2. Granty Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS zostały ufundowane w ramach 

międzynarodowego programu wsparcia szkolnictwa wyższego Santander Universidades, który w Polsce jest 

realizowany przez Santander Bank Polska S.A. 

3. W roku akademickim 2021/2022 Rektor UMCS do dnia 15 października 2021 r. ogłosi nabór wniosków 

o Granty Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS. 

4. Złożenie wniosku odbywa się przez platformę Santander Scholarships dostępną pod adresem www.becas-

santander.com/pl i jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2 

1. W roku akademickim 2021/2022 granty Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS mogą 

zostać przyznane w wymiarze: 

- 5 grantów po 5 000 zł brutto jednorazowo (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 

2. Granty Santander Universidades dla najlepszych doktoratów UMCS będą przyznawane za osiągnięcia 

naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczną. 

3. Grant Santander Universidades może zostać przyznany doktorantowi, który ma status doktoranta, w roku 

akademickim, w którym ogłaszany jest nabór wniosków o granty Santander Universidades: 

a) osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz 

b) uzyskał indywidualne osiągnięcia naukowe, np. opublikował recenzowaną publikację w 

czasopiśmie naukowym, brał czynny udział w konferencjach naukowych lub rozpoczął lub 

zrealizował projekt badawczo-naukowy opisany w 1000 znaków i/lub 

c) posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy zaświadczenia, 

certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia za ostatnie 12 miesięcy, liczone od daty złożenia wniosku i 

d) opisze plan badawczy na maksymalnie kolejne 12 miesięcy, liczone od daty złożenia wniosku, 

opisany w 1000 znaków. 

 

4. O grant Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS mogą również ubiegać się 

doktoranci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności.  

 

§ 3 

 

1. O granty Santander Universidades dla najlepszych doktorantów nie może ubiegać się doktorant: 

a) przebywający na urlopie od zajęć w roku składania wniosku o grant;  

b) przebywający na urlopie dziekańskim od zajęć w roku poprzedzającym rok składania wniosku  

o grant; 

c) powtarzający rok lub semestr studiów; 

d) posiadający warunkowy wpis na kolejny rok lub semestr studiów. 

2. Przesłanie przez doktoranta formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia 

według, którego doktorant nie znajduje się w jakiejkolwiek z sytuacji wymienionych w ust. 1. 
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§ 4 

 

1. Zgłoszenia do grantu Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS odbywają się 

wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander Scholarships w 

dniach 15 października 2021 r. – 15 grudnia 2021 r. Formularz jest dostępny pod linkiem: 

https://app.becas-santander.com/pl/program/doktoranci_umcs_2021 

2. Doktoranci ubiegający się o grant Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS do 

wypełnionego formularza rejestracyjnego dołączają skany dokumentów potwierdzające uzyskane 

osiągnięcia, takie jak: stosowne zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dyplomy ukończenia studiów 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, w przypadku doktorantów cudzoziemców - potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopię decyzji o przyjęciu na studia, zaświadczenia od opiekunów naukowych lub 

promotorów, tłumaczenia zaświadczeń wydanych w językach obcych. 

3. Doktoranci mogą składać dokumenty również w języku angielskim. 

 

§ 5 

 

1. Wszyscy doktoranci, którzy prawidłowo wypełnili i przesłali formularz rejestracyjny dostępny na 

platformie Santander Scholarships (www.becas-santander.com) otrzymają automatyczne wygenerowaną 

wiadomość e-mailową z platformy potwierdzającą rejestrację. 

2. Wnioski rozpatrywać będzie Komisja w skład której wejdą pracownicy i doktoranci UMCS: 

1) Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Prorektor ds. nauki i współpracy zagranicznej – jako 

przewodniczący; 

2) Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska - Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia; 

3) Prof. dr hab. Maria Juda – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, 

4) Dr hab. Agata W. Ziętek, prof. UMCS - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, 

5) Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Scisłych  

i Przyrodniczych, 

6) mgr Marcin Bubicz  - Przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCS, 

7) mgr Elwira Rycaj – Dyrektor Centrum Badań Naukowych. 

 

3. Komisja zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności przedstawionych dokumentów. 

4. Komisja przyzna punkty za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe za ostatnie 12 miesięcy od dnia 

złożenia winsoku/lub dwóch semestrów roku akademickiego 2020/2021. 

5. Na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń zostaną przez Organizatorów wyłonieni zwycięzcy konkursu. 

6. Laureaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów zostaną poinformowani o przyznanym stypendium 

przez Organizatorów najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Wypłata grantu zostanie zrealizowana najpóźniej 

do 31 stycznia 2022 roku. 

7. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie. 

8. Doktoranci, którym przyznano grant Santander Universidades dla najlepszych doktoratów UMCS 

zobowiązani są: 

1) potwierdzić przyjęcie grantu poprzez kliknięcie linku, który zostanie wysłany drogą mailową za 

pośrednictwem platformy Santander Scholarships w terminie do 7 dni kalendarzowych od 

otrzymania informacji; 

2) wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami UMCS oraz Santander Universidades, które odbędzie 

się we wskazanej przez Organizatorów formie oraz terminie. 

9. Z doktorantem, któremu przyznano grant Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS 

zawierana jest umowa o realizację grantu (załącznik do regulaminu). 

10. Podstawą wypłaty grantu Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS jest posiadanie 

statusu doktoranta.  

11. Jeżeli laureat utraci status doktoranta roku akademickim 2021/2022 zobowiązany jest do zwrotu 50% 

wartości otrzymanego grantu. 

12. Grant Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS przekazane zostanie w formie 

jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłaconego w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania 

umowy z UMCS, jednakże nie później niż do dnia 31 stycznia 2022 r. 



    
13. Grant Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS przekazany zostanie na wskazany 

przez Laureata rachunek bankowy po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

14. Doktoranci, którzy otrzymają grant Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS 

zobowiązani są do złożenia najpóźniej do dnia podpisania umowy oświadczenia do celów podatkowych. 

15. Doktoranci  cudzoziemcy, którzy otrzymają grant Santander Universidades dla najlepszych doktoratów 

UMCS zobowiązani są dodatkowo do złożenia do dnia podpisania umowy Certyfikatu Rezydencji 

Podatkowej w Polsce lub w kraju swojego pochodzenia. 

 

§6 

1. Podanie danych oraz wypełnienie i wysłanie formularza aplikacyjnego przez osobę zgłaszającą swój 

udział w konkursie grantowym jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania, czyli 

udziału w konkursie. Brak zgody uniemożliwia udział w konkursie grantowym. Zakres gromadzonych 

danych wynika z formularza oraz obejmuje dane wytworzone w trakcie udziału w konkursie. 

2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z udziałem w konkursie i do bieżących 

kontaktów z uczestnikiem oraz w celach statystycznych i archiwalnych, w okresie realizacji oraz 

rozstrzygnięcia konkursu, a także po jego zakończeniu w celach związanych z rozliczaniem konkursu,  

w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na 

podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. 

Po wskazanych powyżej okresach zostaną one trwale usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

nieuprawnionych. 

3. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich                 

i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym                    

z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze 

wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób 

postępowania z danymi został opisany powyżej. 

4. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie z siedzibą Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, przetwarzający te dane w związku z 

realizacją konkursu o granty Santander Universidades dla najlepszych doktorantów UMCS. Uniwersytet 

wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych, będącą Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w oparciu o unormowania RODO, 

z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl. 

5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych, żądania sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia pisemnego, 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak 

również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez wysłanie formularza odwołującego 

zgodę na adres Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 

20-031 Lublin. 

 

§7 

UMCS zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Jeżeli Regulamin ulegnie zmianie wszystkie osoby 

zarejestrowane zostaną o tym fakcie poinformowane.  

 

§8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.umcs.pl   
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