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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 English  for 

Professional 

Development 

Akademia

Santander 

Universidades

Santander Skills for 

Professional Development

200 
stypendiów

125 
stypendiów

400 
stypendiów

500 

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

13 – 16 październik
- Treść +grafikę

19 – 23 październik n/d

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

13 – 16 październik
Przekażemy linki do postów z 
prośbą o udostępnienie

19 – 23 październik 2-6 listopada 

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

13 – 16 październik
Przekażemy proponowaną treść z 
grafiką

19 – 23 październik

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

13 – 16 październik
Przekażemy proponowaną treść z 
grafiką

19 – 23 październik 2-6 listopada

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

13 – 16 październik
Przekażemy proponowaną treść z 
grafiką

19 – 23 październik 2-6 listopada 

Webinar dla studentów
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Szczegółowe informacje 
o programach 
- semestr zimowy 
2020/21
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Akademia Santander Universidades online

Cele

Akademia składa się z cyklu 9 spotkań, podczas których odbędą się wykłady 

prowadzone przez najwyższą kadrę zarządzającą Santander Bank Polska S.A. z 

różnych obszarów funkcjonowania banku. Zajęcia te mają na celu przybliżenie 

uczestnikom zarówno teoretycznych jak i praktycznych aspektów pracy w sektorze 

bankowym. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający 

nabytą wiedzę.
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Partnerstwo

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tematy i aktywności

Spotkania w ramach Akademii poprowadzi najwyższa kadra zarządzająca Bankiem. Cykl spotkań 

Akademii zakończy wystąpienie Prezesa Zarządu Santander Bank Polska S.A. Michała 

Gajewskiego pt. "Bankowość jest potrzebna, a banki nie. Czy Bill Gates się mylił". Wydarzenie 

daje członkom środowiska akademickiego możliwość zadawania pytań najwyższej kadrze 

zarządzającej banku oraz poszerzenia wiedzy w zakresie takim jak m.in.:

• biznes a działania społeczne;

• przywództwo i well being w obliczu pandemii;

• nowe technologii w bankowości na przykładzie implementacji Salesforce (CRM oparty na 

chmurze obliczeniowej);

• szanse i ryzyka dla polskiej gospodarki i sektora bankowego na najbliższe lata;

• rynek kapitałowy,

• rebranding jako okazja do wzmocnienia pozycji rynkowej;

• zmiana struktury sprawozdań finansowych w kontekście czekających wyzwań 

pandemicznych;

• zarządzanie ryzykiem w kontekście wyzwań popandemicznych;

• przyszłość bankowości i banków.

Rekrutacja: 06/10 do 30/10/20

Start programu: 4/11/20

# Stypendia: 200

Wymagania

Program jest skierowany do osób, które:

• są studentami lub absolwentami polskich 

uczelni wyższych (ukończyli studia nie 

wcześniej niż w 2015/2016 roku).

• w przypadku 2 spotkań z 9 będzie 

konieczna znajomość języka 

angielskiego.

https://www.becas-santander.com/pl/program/akademia-santander-universidades-online
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VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Partnerstwo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Santander Universidades

Wymagania

• studenci studiów wyższych nie 

posiadający tytułów naukowych 

wyższych niż licencjat 

działający w Kołach 

Naukowych; 

• przesłanie w terminie do 20.10 

streszczenia (max 3 prace na 

Koło Naukowe);

• słuchaczami Sesji mogą być 

studenci i pracownicy uczelni 

wyższych.

Korzyści

• prezentacja wyników badań prowadzonych 

w Studenckich Kołach Naukowych; 

• wymiana poglądów i doświadczeń;  

• poznanie ludzi z podobnymi 

zainteresowaniami;  

• materiały konferencyjne zawierające 

publikacje studentów oraz gadżety dla 

uczestników;

• atrakcyjne nagrody dla najlepszych prac. 

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 w ramach sekcji: Architektura i 

Budownictwo, Chemiczna, Ekonomiczna, Roślinno-Przyrodnicza, Techniczna, 

Zwierzęca.
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Rekrutacja: 31/07/2020 do 

20/10/2020

Start programu: 27/11/2020

# Stypendia: 200

https://www.becas-santander.com/pl/program/vi_osskn
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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
10

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
Program jest skierowany do osób, które:

• są studentami lub absolwentami w wieku 

18-32 lata;

• znają język angielski na poziomie minimum 

(B1);

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

https://www.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-language-or-english-for-professional-development-university-of-pennsylvania
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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.


