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Słowo wstępu

Ardkadiusz Przybył
Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.
kierujący Pionem Bankowości Detalicznej oraz
Przewodniczący Forum Santander Universidades

Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce raport, w którym podsumowaliśmy 10 lat działalności programu Santander Universidades w Polsce.
Dla mnie osobiście ta inicjatywa jest niezmiernie ważna i wyjątkowa.
Jako największy bank z kapitałem prywatnym w Polsce, poprzez naszą działalność biznesową i zaangażowanie społeczne
przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lata 2015–2030. Wspieramy inicjatywy proekologiczne,
włączenie i integrację społeczną, działalność charytatywną oraz edukację.

Kliknij
i zobacz film

Poziom wykształcenia studentów i absolwentów trafiających na rynek pracy przekłada się bezpośrednio na poziom życia
lokalnej społeczności oraz liczbę ciekawych i nowoczesnych rozwiązań biznesowych i technologicznych. Młodzi ludzie to nasza
przyszłość, dlatego warto wspierać ich w rozwoju - zwłaszcza jeśli aktywnie do niego dążą.
Jednak rozwój kompetencji nie jest już tylko domeną młodych. Konieczność ciągłego uczenia się dotyczy każdego z nas niezależnie od wieku i statusu zawodowego. Według Światowego Forum Ekonomicznego 2020, dynamiczna cyfryzacja
spowoduje, że w ciągu 5 najbliższych lat aż 85 milionów miejsc pracy stanie się przestarzałych i powstanie prawie 97 milionów
nowych stanowisk wymagających m.in. kompetencji cyfrowych.
Dlatego promujemy ideę uczenia się przez całe życie poprzez Stypendia Santander, które oferują możliwość rozwoju w kraju oraz
za granicą - nie tylko studentom. Współpracujemy z cenionymi ośrodkami akademickimi, dzięki czemu osoby z Polski mogą brać
udział w kursach organizowanych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii.
Ścisła współpraca świata akademickiego z biznesem jest przy tym kluczowa dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
Zapewnia ona praktyczny wymiar edukacji, daje wgląd w wachlarz kompetencji, których poszukują pracodawcy, a także wspiera
przedsiębiorczość. Przygotowuje studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy i oferuje cenne uzupełnienie wiedzy
akademickiej o kompetencje cyfrowe, miękkie i biznesowe.
To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wspólne dążenia władz polskich uczelni do dalszego rozwoju wysokiej jakości
kształcenia. Dziękuję za Państwa otwartość, chęć współpracy, a także wszelkie dyskusje i spotkania, w których miałem
przyjemność uczestniczyć. Państwa punkt widzenia pozwala nam jeszcze skuteczniej i bardziej kompleksowo realizować misję
programu Santander Universidades.
Zapraszam serdecznie do zapoznania się z działaniami, które podejmowaliśmy w ostatniej dekadzie.

Ardkadiusz Przybył
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Najważniejsze są relacje
– wywiad z Wojciechem Leśniewskim

Wojciech Leśniewski
Dyrektor Santander Universidades w Polsce

Program Santander Universidades działa w Polsce już od 10 lat. W jaki sposób wspiera on środowisko akademickie?
Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczności akademickiej. Misję tę realizujemy przez Stypendia Santander,
w ramach których organizujemy programy rozwojowe, webinary i spotkania z ekspertami, nagradzamy wybitnych
studentów. Dodatkowo wspieramy organizacje i koła naukowe w realizacji przedsięwzięć. Od początku działalności
w Polsce pomogliśmy tysiącom beneficjentów. Nawiązaliśmy też współpracę z 59 uczelniami wyższymi. Współpracujemy
z prestiżowymi uczelniami zagranicznymi, umożliwiając studentom, doktorantom, absolwentom i pracownikom uczelni
korzystanie z ich oferty edukacyjnej. Zwiększająca się liczba osób zainteresowanych naszymi działaniami to dla nas
ogromny zaszczyt i motywacja, aby działać jeszcze prężniej i szerzej.
W jaki sposób Santander Universidades uczestniczy w życiu uczelni?
Utrzymujemy relacje z władzami uczelni, pracownikami dydaktycznymi oraz organizacjami studenckimi, aby identyfikować
potrzeby środowiska akademickiego i wypracowywać wspólnie korzystne rozwiązania. Otworzyliśmy też 12 placówek
relacyjnych w uczelniach, dzięki którym możemy aktywniej uczestniczyć w życiu codziennym uczelni i słuchać ich głosu.
Sprawiamy, że współpraca edukacji z biznesem jest wartością dodaną dla każdej ze stron.
Jako bank jesteśmy członkiem klubów partnerów oraz rad uczelni. Jesteśmy głosem doradczym, wnoszącym
doświadczenia i oczekiwania rynku pracy do powstających programów nauczania. Zarówno ja, jak i menadżerowie naszych
placówek relacyjnych jesteśmy też często zapraszani do jury i kapituł konkursów uczelnianych. To niezwykła szansa na
wymianę wiedzy, doświadczeń i dostrzeżenie różnych punktów widzenia.
Dodatkowo cyklicznie organizujemy też Międzynarodowe Spotkania Rektorów „Universia”, na które zapraszamy władze
polskich uczelni, z którymi współpracujemy najściślej. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w 2018 roku w hiszpańskiej Salamance.
Na jakich obszarach wsparcia skupia się Santander Universidades?
Żyjemy w czasach, kiedy rynek pracy dynamicznie się zmienia, zmieniają się też poszukiwane przez pracodawców
kompetencje. Nasze programy rozwojowe mają za zadanie uzupełniać i wspierać wiedzę zdobytą w toku kształcenia.
Oferujemy programy, które rozwijają kluczowe kompetencje poszukiwane przez pracodawców, tj. kompetencje cyfrowe,
językowe, miękkie i biznesowe. Wspieramy także przedsiębiorczość – chcemy, aby jak największa liczba dobrych pomysłów
miała szansę przeobrazić się w dochodowe biznesy. Wszystkie nasze działania mają na celu przygotowanie studentów
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oraz absolwentów do wejścia na rynek pracy. Pracownikom uczelni oferujemy za to szkolenia podnoszące kompetencje
i zdolności przywódcze.
Którą inicjatywę z minionych lat wspomina Pan najlepiej?
10 lat naszej działalności to niezliczona liczba fantastycznych projektów, szkoleń, wydarzeń i innych inicjatyw
realizowanych we współpracy ze środowiskiem akademickim. Najlepsze momenty to bez wątpienia te, w których widzimy,
że ktoś dzięki naszemu wsparciu osiągnął swoje cele czy dostał wymarzoną pracę. Niejednokrotnie też słyszymy miłe słowa
od beneficjentów naszych programów.
Paradoksalnie miło też wspominam miniony rok 2020, który – choć trudny – dał mi wiarę w to, że nasz program to także
wsparcie w rozwoju w cięższych, niepewnych czasach. Ze względu na pandemię przemodelowaliśmy nasze wsparcie,
przenosząc je w całości do sfery online. Mimo tego, to właśnie w 2020 roku rekordowa liczba osób skorzystała z naszego
wsparcia. Zaproponowaliśmy ofertę szkoleniową pod hasłem #ZostanWDomu oraz #ZainwestujWSiebie. Nasza inicjatywa
została wyróżniona w konkursie „Instytucja Roku”, w kategorii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).
Często zdarza się Wam zdobywać takie wyróżnienia?
Częściej, niż się spodziewamy. Tegoroczne wyróżnienie w konkursie „Instytucji Roku” to niejedyne, w tym samym
konkursie otrzymaliśmy je także za 2018 rok. Miłą niespodzianką była dla nas także nagroda przyznana w 2019 roku przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym współpracujemy już wiele lat. Podczas Forum „Nasz Wspólny
Uniwersytet” z okazji 100-lecia uczelni otrzymaliśmy symboliczne klucze do UAM jako jeden z kluczowych partnerów
strategicznych. Warto wspomnieć też o tym, że Grupa Santander figurowała na liście Global Fortune 500 jako firma, która
inwestowała najwięcej w działania wspierające edukację wyższą.
Jakie są Wasze plany na przyszłość?
Naszym celem jest, aby każda młoda osoba stawiająca pierwsze kroki w studenckim życiu wiedziała, że może skorzystać
z naszego wsparcia i wziąć udział w programach rozwojowych i stypendialnych. Aplikować można w prosty sposób,
poprzez rejestrację na platformie www.santander-grants.com. Wciąż pracujemy nad jej rozwojem, aby stawała się
globalnym ekosystemem stypendialnym. Planujemy też otwarcie kolejnych placówek relacyjnych. Jeśli chodzi o mniejsze,
lokalne działania, naszą przyszłość w dużej mierze kształtują studenci, organizacje studenckie, koła naukowe i samorządy.
Z przyjemnością wspieramy inicjatywy rozwojowe dla studentów, dlatego warto zgłaszać się do nas z pomysłami.
Zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszych placówek relacyjnych lub pod adresem: santander.universidades@santander.pl.

Wojciech Leśniewski
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Santander Universidades –
globalna inicjatywa wsparcia
25 lat temu Emilio Botín, ówczesny Przewodniczący Grupy Santander zdecydował, że bank jako instytucja zaufania społecznego
powinien być nie tylko skuteczny biznesowo i konkurencyjny, ale również powinien stanowić wsparcie dla społeczności lokalnych.
Tak zrodziła się idea programu, którego misją byłoby wspieranie świata akademickiego. Program nazwano Santander
Universidades, a jego start zainicjowano w 1996 roku w Hiszpanii. Obecnie wsparcie świata akademickiego jest realizowane
w 11 krajach na kilku kontynentach, m.in. w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji i Afryce.
Stanowi on element zaangażowania banku w zrównoważony rozwój oraz odzwierciedla jego wiodącą pozycję jako banku
odpowiedzialnego społecznie. Grupa Santander mocno angażuje się w inicjatywy związane z rozwojem młodych ludzi, a na
swoim koncie ma szerokie zaangażowanie w edukację wyższą, co odróżnia ją od innych instytucji finansowych na świecie.
Santander został uznany za firmę najbardziej inwestującą w edukację na świecie (Informe Varkey,/UNESCO/Fortune 500).

630 000

Ponad
stypendiów od początku projektu

1 000

uczelni i ośrodków badawczych
posiadających podpisaną umowę

2 mld €

Ponad
przekazanych na rzecz uczelni wyższych

11

państw, w których działa program

„Edukacja nie jest wszystkim,
ale jest prawie wszystkim”.
Ana Botín,
Przewodnicząca Grupy Santander
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Wspieramy inicjatywy, które są zgodne z naszymi głównymi priorytetami, jakimi są:

Wysokiej jakości edukacja
Czyli taka edukacja, która jest
powiązana z praktyką i odpowiada na
zapotrzebowanie rynku pracy.

Przedsiębiorczość
Zależy nam na tym, aby jak największa
liczba dobrych pomysłów miała szansę
przeobrazić się w dochodowe, dostarczające
nowe rozwiązania biznesy.

Lepszy start w karierę
Pomagamy przygotować się
studentom i absolwentom
do wejścia na rynek pracy.

Działalność Santander Universidades w Polsce rozpoczęła się w grudniu 2011 roku – czyli 10 lat temu, niedługo po dołączeniu
Banku Zachodniego WBK do hiszpańskiej Grupy Santander.
Od tej pory podjęliśmy współpracę z 59 polskimi uczelniami, otworzyliśmy 12 placówek relacyjnych i pomogliśmy rozwinąć
skrzydła tysiącom studentów, absolwentów i pracowników uczelni. Zrealizowaliśmy też liczne projekty rozwojowe we
współpracy z najlepszymi polskimi oraz zagranicznymi uczelniami oraz ośrodkami badawczymi, tj. London School of Economics,
British Council, Ironhack czy Massachusetts Institute of Technology.
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Międzynarodowe Spotkania Rektorów
„Universia”
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„IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Salamance było wyjątkową szansą dla przedstawicieli
najwyższych władz polskich uczelni do nawiązania nowych i umocnienia istniejących relacji
z wiodącymi uczelniami z wielu krajów, które wpłyną na długofalową współpracę
i umiędzynarodowienie polskiego środowiska akademickiego”.
Arkadiusz Przybył, wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska

Wieloletnią tradycją Grupy Santander jest organizowanie Międzynarodowych Spotkań Rektorów „Universia”, podczas których
co cztery lata spotykają się najwyższe władze setek uczelni i ośrodków akademickich z całego świata. Każde ze spotkań odbywa
się w innym mieście i w innym kraju, które na czas zjazdu staje się światową stolicą edukacji wyższej. Jest to platforma wymiany
doświadczeń, nawiązywania relacji i okazja, aby omówić obecną i przyszłą sytuację szkolnictwa wyższego.
W ciągu 10 lat działalności Santander Universidades w Polsce przedstawiciele polskich uczelni wyższych mieli możliwość wzięcia
udziału w dwóch takich spotkaniach: w 2014 roku w brazylijskim Rio de Janeiro oraz w 2018 roku w hiszpańskiej Salamance.
III Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Rio de Janeiro odbyło się pod hasłem: „Uniwersytet XXI wieku: perspektywa
iberoamerykańska”. Wzięło w nim udział 13 przedstawicieli uczelni wyższych w Polsce.

IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Salamance zgromadziło ponad 600 przedstawicieli środowiska akademickiego
z 26 krajów na całym świecie, w tym z Polski. Panele dyskusyjne były skupione wokół trzech tematów: „Nauczanie i uczenie się
w świecie cyfrowym”, „Badania naukowe: paradygmat pod nadzorem?” oraz „Wkład uczelni wyższych w rozwój społeczny”.

Deklaracje z tego spotkania dotyczyły następujących obszarów:
●

Tworzenie, uelastycznianie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacyjnych

●

Ponowna analiza kwestii organizacyjnych, administracyjnych i zrównoważonego rozwoju

●

●

To było dynamiczne, różnorodne, innowacyjne spotkanie oparte na współpracy uczestników –

●

podsumował Emilio Botín, przewodniczący Grupy Santander w latach 1986 – 2014.

Nawiązywanie współpracy, organizowanie kursów szkoleniowych i programów certyfikacyjnych z przedsiębiorstwami z różnych
branż
Nowe, alternatywne modele certyfikacji oraz integracja z platformami globalnymi
Hybrydowe formy edukacji, programy szkoleniowe oraz unowocześnianie miejsc pracy w ramach ciągłego kształcenia
dostosowanego do potrzeb studentów

●

Zdobywanie nowych kwalifikacji, w szczególności w obszarze nauk informatycznych, sztucznej inteligencji, data science i technologii

●

Większy nacisk na rozwój w obszarze nauk humanistycznych i poszerzanie umiejętności przekrojowych.

Kliknij i zobacz film „Ana Botin o Spotkaniu
Rektorów w Salamance”.
Spotkanie „Universia 2014”
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Gala otwarcia „Universia 2014”

Przedstawiciele polskich uczelni wyższych podczas spotkania „Universia 2018”
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Placówki relacyjne
Santander Universidades
Aby być jeszcze bliżej środowiska akademickiego i brać udział w codziennym życiu uczelni, w Polsce funkcjonują placówki
relacyjne. Ich celem jest tworzenie płaszczyzny do współpracy świata biznesu ze światem akademickim, co owocuje
podniesieniem jakości kształcenia i jego ukierunkowaniem na potrzeby obecnego rynku pracy.

Co oferujemy w placówkach relacyjnych?

Strefa chilloutu
„Naszym kluczowym i fundamentalnym zadaniem jest tworzenie relacji. Staramy się, aby nasze
placówki stanowiły prawdziwą wartość dodaną dla całego środowiska akademickiego – zarówno dla
kadry, jak i studentów”.

umożliwiamy studentom relaks w przerwie między
zajęciami, udostępniając m.in. konsole do gier

Fundacja Koźmińskich:
Dzięki realizacji wspólnego projektu z Santander
Universidades podkreślamy, że współpraca uczelni
z biznesem jest możliwa, a do tego daje wspaniałe
rezultaty w postaci karier zawodowych naszych
podopiecznych.

Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Salka spotkań
Pierwszych 5 placówek relacyjnych otworzyliśmy w 2015 roku w Warszawie, Poznaniu, Łodzi oraz Wrocławiu. Sukces pierwszych
placówek relacyjnych był impulsem do rozwoju. Obecnie funkcjonuje już 12 placówek, ulokowanych w największych polskich miastach.

Szczecin

Gdańsk

oferujemy miejsce do organizacji np. spotkań członków
organizacji studenckiej lub do nauki ze znajomymi
Biuro Karier Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego:

Wsparcie w organizacji eventów
jesteśmy otwarci na współpracę przy organizacji eventów

Warszawa
Poznań
Wrocław

Santander Universidades to ogromna szansa
dla studentów, doktorantów, absolwentów
i pracowników na zdobycie cennego doświadczenia
oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji.

Łódź
Lublin

Nowoczesne usługi bankowe
pokazujemy, czym jest nowoczesne bankowanie,
i uczymy korzystania z najnowszych
technologii bankowych
Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie:

„Potrzeby studentów i indywidualne podejście są dla mnie najważniejsze. To studenci najlepiej
wiedzą, czego potrzebują, dlatego dialog z nimi jest tak ważny. Przez 6 lat współpracy ze
środowiskiem akademickim Politechniki Wrocławskiej miałam przyjemność uczestniczyć w wielu
ciekawych projektach studenckich, niejednokrotnie będąc świadkiem spektakularnych sukcesów
i pouczających potknięć studentów. Wspólne działania przynoszą korzyści obu stronom, dzięki
czemu mam poczucie, że praca w Santander Universidades to niekończąca się przygoda” –

Z przyjemnością chcielibyśmy wyrazić swoje
zadowolenie ze współpracy z Santander
Universidades. Nasza trwająca już kilka lat
współpraca jest nacechowana zaangażowaniem,
pomocą oraz zrozumieniem ze strony

Monika Bejma-Giglewicz, menadżer placówki relacyjnej Santander Universidades
na Politechnice Wrocławskiej.

przedstawicieli Santandera.
Placówka relacyjna Santander Universidades
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Santander Scholarships – ekosystem stypendialny
Korzystanie z platformy niesie za sobą wiele wymiernych korzyści:

lipiec 2018

kwiecień 2019

grudzień 2020

październik 2021

powstaje platforma
Santander
Scholarships

uruchamiamy
pierwszy polski
nabór na platformie

ponad 10 000
aktywnych
użytkowników
z Polski

105 polskich naborów
na programy,
38 423 polskich
użytkowników

korzyści dla uczelni

korzyści dla użytkowników

Przejrzyste zasady rekrutacji, które pozwalają na wybranie
finalnych beneficjentów najbardziej pasujących do założeń
jakościowych programów.

Możliwość udziału w programach rozwojowych
organizowanych przez najbardziej prestiżowe uczelnie
i ośrodki akademickie.

Intuicyjne wdrażanie programów na platformie
stypendialnej Santander Scholarships.

Rozwój kompetencji językowych,
cyfrowych, miękkich i biznesowych.

Stan na 26.10.2021 r.

Aby aplikować o stypendium Santander wystarczy:
Platforma Santander Scholarships umożliwia społeczności akademickiej poszukiwanie programów finansowanych przez
Grupę Santander, które wspierają rozwój kompetencji. Daje ona możliwość aplikowania na wybrane programy finansowane przez
Grupę Santander w zorganizowany sposób dotarcia do szerokiej grupy zainteresowanych. Umożliwia społeczności akademickiej
poszukiwanie programów wspierających studiowanie, mobilność i badania, nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.
Daje możliwość aplikowania na wybrane programy realizowane nie tylko w Polsce, ale także organizowane przez Santandera
z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy nawet Ameryki Południowej.

„Platforma Santander Scholarships sprawia, że międzynarodowe programy są na wyciągnięcie
ręki. Studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy uczelni oraz wszyscy zainteresowani
rozwojem kompetencji mogą skorzystać z projektów realizowanych na całym świecie. Wielu
studentów z Polski odniosło sukces, a sam udział w międzynarodowym projekcie wspominają
jako niezapomnianą przygodę. Zachęcam do próbowania swoich sił i aplikowania”.
Kamil Kędzierski, Ekspert ds. Rozwoju Biznesu Santander Universidades.
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zarejestrować się na
santander-grants.com/pl

znaleźć program
dla siebie

wypełnić
formularz aplikacyjny
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Timeline

2011

Rozpoczęcie działalności w Polsce
(grudzień).
Podpisanie I-szej umowy z polską
uczelnią wyższą (Uniwersytet
Warszawski).

32 uczelnie w programie.

2012

9 pierwszych uczestników
programów globalnych z Polski.

2013

Wizyta Przewodniczącego Banco
Santander, Emilio Botína
na Uniwersytecie Wrocławskim.
I stypendium indywidualne dla studenta
polskiej uczelni (Akademia Leona
Koźmińskiego w Warszawie).

2014

III Międzynarodowe Spotkanie
Rektorów w Rio de Janeiro.
54 uczelnie w programie.
73 projekty zrealizowane w Polsce
dzięki Santander Universidades.

16 uczestników programów
globalnych z Polski.

2015

5 placówek relacyjnych w polskich
uczelniach.

2016

Ponad 520 inicjatyw
dla społeczności uczelni,
w których znajdują się
placówki relacyjne.

2017

Wizyta Any Botín na Uniwersytecie
Warszawskim.
58 uczelni w programie.
1742 beneficjentów naszych
programów w Polsce.
7 placówek relacyjnych
w polskich uczelniach.

2019

3777 beneficjentów
naszych programów.
12 placówek relacyjnych
w polskich uczelniach.
Nagroda Uniwersytetu.
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dla najbardziej zasłużonych partnerów.
Pierwszy polski program na platformie
Santander Scholarships: Akademia
Santander Universidades 2019.
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2020

Kampanie stypendialne
#ZainwestujWSiebie i #ZostańWDomu.
59 umów z polskimi uczelniami.
10 000 użytkowników platformy
Santander Scholarships.
Rekordowa liczba 156 000 beneficjentów
naszych programów na świecie.
Nagroda Instytucja Roku 2020.

2021

Kampania stypendialna
#Lifelonglearning.
38 423 użytkowników platformy
(stan na 26.10.2021).
2295 beneficjentów
naszych programów w Polsce
(stan na 30.06.2021).

2018

IV Międzynarodowe Spotkanie
Rektorów w Salamance.
11 placówek relacyjnych
w polskich uczelniach.
Start platformy
Santander Scholarships.
Nagroda Instytucja Roku 2018.
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Kluczowe projekty
1
„Najważniejsze jest to, abyśmy prowadzili naszą
działalność dobrze, czyli etycznie
i odpowiedzialnie, generując wartość zarówno
dla Banku, jak i dla jego pracowników, klientów,
inwestorów i dostawców usług”.

2014

Emilio Botin
Przewodniczący Grupy Santander
w latach 1996-2014

Uczestnicy I edycji Grand Tour w Toruniu

Grand Tour
– poznaj samego siebie! – 12 studentów polskich uczelni
wzięło udział w programie rozwojowym, przyswajając wiedzę
o świecie, kulturze, społeczeństwie i o samych sobie w Toruniu.

2
Akademia Leona Koźmińskiego „Street Law”
– studenci uczelni pod okiem opiekuna przygotowali
warsztaty dotyczące podstaw prawa dla uczniów
szkół licealnych.

„Building the Science and Business Consortium”
– głównym celem projektu na Politechnice Poznańskiej było
zbudowanie międzynarodowego konsorcjum naukowobadawczego z udziałem uczelni i firm z Polski oraz państw
kultury iberyjskiej.

7
Program podwójnego dyplomu UEP
– Escuela de Negocios Afundación w Vigo (Hiszpania) dla
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu –
wybrani studenci spędzili semestr w Vigo, kończąc studia
z dyplomem MBA hiszpańskiej uczelni oraz dyplomem
magistra UEP.

3

Do programu dołączyło 14 nowych uczelni
z Polski, a w 25 uczelniach zrealizowano łącznie
73 projekty wspierane przez Bank.
W programach globalnych wzięło natomiast
udział 34 uczestników z Polski.

Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej
Santander Universidades
– wsparcie merytoryczne przedsięwzięć biznesowych,
realizowane z Politechniką Śląską.

4

„Grand Tour – poznaj samego siebie” – umożliwiał
wyrabianie w młodych ludziach przekonania,
że to ja i ty jesteśmy odpowiedzialni za swoje
życie i otoczenie. Jeżeli miałbym jednym słowem
opisać to, co wyniosłem z uczestnictwa w nim, to
użyłbym słowa proaktywność”.
Robert Trzciński, uczestnik „Grand Tour – poznaj
samego siebie!”
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6

Kierunek: Bank!
– projekt realizowany przez Niezależne Zrzeszenie
Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
skierowany przede wszystkim do studentów kierunków
finansowych.

5
Mobilna Fabryka Innowacji
– projekt pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, nagrodzony
przez Santander Universidades, zakładający budowę
mobilnej pracowni do projektowania innowacyjnych
urządzeń elektronicznych.

„Bardzo istotna była dla nas możliwość
współpracy w międzynarodowym środowisku,
ponieważ takie doświadczenie nie tylko otwiera
nas na nowe kultury czy też znajomości, ale
również jest cenione przez pracodawców. Dzięki
studiom w Hiszpanii miałyśmy również okazję
poznać lepiej hiszpańską kulturę, zwyczaje, styl
życia, a także możliwość zwiedzenia przepięknej
Galicji”.
Marta i Karolina, stypendystki programu
podwójnego dyplomu UEP & Vigo
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Kluczowe projekty
1
II edycja projektu Grand Tour
– poznaj samego siebie, która tym razem odbyła się w Krakowie.

II edycja Grand Tour w Krakowie

Chcemy stać
za Twoim sukcesem

2015

Rok 2015 to przełomowy czas dla programu
Santander Universidades w Polsce. Jesienią
otworzone zostało 5 pierwszych placówek
relacyjnych w polskich miastach, intensywnie
rozwijaliśmy program stypendialno-stażowy
oraz zaangażowaliśmy się w wiele
indywidualnych projektów akademickich.
Podpisaliśmy także 6 kolejnych umów
o współpracy z polskimi uczelniami.

2
PUT Motorsport
– interdyscyplinarny projekt studentów z Politechniki
Poznańskiej, którego efektem było zbudowanie bolidu
wyścigowego i wystartowanie w międzynarodowych
zawodach w klasie Student Formula (PUT Motorsport został
uznany za najlepszego debiutanta zawodów).

Przewagą grantów programu Santander
Universidades są: elastyczność podejścia
i otwarte głowy osób decyzyjnych. Dzięki temu
nietypowe, lecz interesujące przedsięwzięcia nie
ulegają inercyjnej marginalizacji. To autentyczna
szansa dla nietuzinkowych i ważnych społecznie
inicjatyw. Projekt NO AUTism! to wielki wysiłek
Maćka (komunikacyjny i techniczny - pisanie
u niego idzie powoli), asysta nieustanna jego
mamy (technicznie jest mu tak potrzebna, jak
wózek niepełnosprawnym ruchowo). Osób
życzliwych nie zliczę. Dla nas było to bezcenne
doświadczenie wydobywające z nas starania,
dobro człowiecze i pokorę wobec prozy barier,
które należało cierpliwie i konsekwentnie
znosić”.
prof. dr hab. Maciej Perkowski, opiekun
i promotor pracy doktorskiej Macieja
Oksztulskiego

3

Artur Sikora, Dyrektor Obszaru Komunikacji
Korporacyjnej i Marketingu Santander Bank Polska.

KarieraBankiera
– start projektu przygotowanego przez Pion Bankowości
Biznesowej i Korporacyjnej, mającego na celu wsparcie
studentów na rynku pracy poprzez oferowane staże
i warsztaty rozwojowe.

4
Podlaska Akademia Liderów
– cykl szkoleń i warsztatów dla studentów Uniwersytetu
w Białymstoku mający na celu lepsze przygotowanie
młodych osób do startu na rynku pracy.

5
NO AUTism!
– projekt kształcenia i rozwoju personalnego doktoranta
z autyzmem studiującego na Uniwersytecie w Białymstoku.
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„Santander Universidades oferuje nadzwyczajne
możliwości wzmocnienia wizerunku Banku oraz
Grupy w środowisku naukowym na całym świecie.
Kadra SU to ambasadorzy naszej marki wśród
studentów oraz kadry akademickiej. Santander
Universidades to projekt unikalny, który wyznacza
ścieżki na drodze do budowania przestrzeni
współpracy świata nauki oraz biznesu. Tworzy
platformę łączenia talentów, wymiany kompetencji
i doświadczeń. Jestem dumny, że mojemu zespołowi
oraz mnie powierzono misję uruchomienia go
w Polsce dekadę temu”.

„Wielu z nas przyzna, że po uczestnictwie w Student
Formula nasze życie się zmieniło, w szczególności
zmieniło się postrzeganie takich kwestii jak studia
czy praca. O tym, co w Formule robimy na co dzień,
na uczelni moglibyśmy jedynie poczytać w książkach.
PUT Motorsport daje nam możliwość samodzielnego
zaprojektowania bolidu i weryfikowania własnych
błędów. Nic nie jest w stanie przygotować nas lepiej
do przyszłych wyzwań”.
mówił Mikołaj Zygmański, lider zespołu
PUT Motorsport
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Kluczowe projekty
1
Staff Week w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
– projekt poświęcony tematyce zarządzania procesami
umiędzynarodowienia.

2

2016

Tort z okazji I urodzin Santander Universidades w Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

#SantanderUniCUP
– najlepsze drużyny z Akademii Leona Koźmińskiego,
Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego
zmierzyły się na ringu Champion’s Bar, a nagrodą główną był
wyjazd na mecz Polska – Irlandia w Nicei.

3
SAE Aerodesign
– wsparcie finansowe studentów z Politechniki Warszawskiej
w udziale w międzynarodowych zawodach bezzałogowych
samolotów udźwigowych w USA.

Rok 2016 to czas dynamicznego rozwoju
pierwszych placówek relacyjnych, organizowania
projektów dla społeczności uczelni, na których
takie placówki powstały (ponad 520 inicjatyw),
i poszerzania sieci współpracy poprzez
podpisywanie nowych umów.

4

Zdjęcie: archiwum PWr Racing Team z Politechniki Wrocławskiej

„Przez pierwszy rok działalności placówek
Santander Universidades pokazywaliśmy
bank od drugiej strony – od strony
relacji. Nawiązaliśmy cenne znajomości
z przedstawicielami świata akademickiego
i poznaliśmy mnóstwo interesujących
osób, z którymi rozpoczęliśmy współpracę.
Zaowocowało to licznymi inicjatywami
studenckimi – kursami, eventami, szkoleniami
- które do tej pory miło wspominam. Nasze
pierwsze kroki w środowisku akademickim
zdecydowanie mogę uznać za udane. Cieszę się,
że byłem i jestem częścią tego projektu –
to niesamowite doświadczenie zawodowe”.
Rafał Denga, menadżer Santander Universidades

Budowa bolidu wyścigowego PWr Racing Team
– PWR Racing Team wygrał jako pierwszy polski zespół
w klasyfikacji generalnej zawodów Formula Student Italy.
Santander Universidades był partnerem i sponsorem projektu.

6
Camp Zero i Obóz Studentów PWr
– w ramach integracji pracownicy Santander Universidades
wzięli też udział w obozach integracyjnych dla studentów
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz Politechniki Wrocławskiej.

6
Kliknij i zobacz film „I rok działania placówki relacyjnej
Santander Universidades we Wrocławiu”
(źródło: TV Styk Politechniki Wrocławskiej).
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Salon Maturzystów Perspektywy 2016
– spotkania na uczelniach wyższych dla maturzystów, którzy
oprócz zdobycia wiedzy o uczelni mogli zapoznać się też
z możliwościami, jakie daje Santander Universidades.

#SantanderUniCUP

25

24

25

Kluczowe projekty
1

2017

W 2017 roku powstały 2 placówki relacyjne
na warszawskich uczelniach – Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego.

„Wakacyjny wyjazd na kurs przedsiębiorczości
w Babson College był niepowtarzalnym
doświadczeniem zarówno z punktu widzenia
treści i sposobu prowadzenia zajęć, jak
i kontaktów. Przez dwa tygodnie miałem okazję
poznać ciekawa grupę ludzi z całego świata,
którzy również dostali się na ten kurs. Do tej
pory jesteśmy w kontakcie i śledzimy swoje
dalsze losy i kariery zawodowe. Umiejętności
współpracy i krytycznego myślenia zdobyte tam
przydają się do dziś, a projekt i business case, nad
którym pracowaliśmy, są świetną historią,
do której wracam podczas spotkań biznesowych”.
Przemysław Biernacki,
stypendysta Babson Build Program

Gala Belfra w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2
Wizyta Any Botin
I spotkanie z przedstawicielami Santander Universidades
i studentami Uniwersytetu Warszawskiego.
I Charytatywny Turniej Piłkarski „Gramy razem
dla Akademii Przyszłości”

4
projekt Mentoring – Absolwent VIP
– wzięło w nim udział 34 najlepszych studentów,
wyłonionych przez uczelnię oraz elitarne grono menadżerów
największych łódzkich firm.

Studentom z Polski przyznano ponad
1700 stypendiów. Zorganizowano też wiele
inicjatyw, mających na celu wspieranie celów
strategicznych programu:
„Cieszymy się, że wspólnie ze studentami,
absolwentami mogliśmy wesprzeć i aktywnie
włączyć się w program Akademii Przyszłości.
Środki, które zostały zebrane z wpisowego,
zostały przekazane dla podopiecznych Akademii
Przyszłości, którzy otrzymają opiekę i wsparcie
wolontariuszy”.
Michał Wadzyński, specjalista ds. kontaktów
z biznesem na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego
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V International University Smart Card Congress
– konferencja, której głównym celem była wymiana
doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy między
środowiskiem akademickim i biznesem.

5
Babson Build Program
– wakacyjny program rozwojowy w Babson College
w Massachusetts w USA, na który dostało się 2 studentów
z Polski.

6
I Charytatywny Turniej Piłkarski „Gramy razem
dla Akademii Przyszłości”
– celem turnieju była zbiórka pieniędzy na rzecz Akademii.

„Gala Belfra to cykliczne wydarzenie na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
które ma na celu docenienie nauczycieli
akademickich, którzy według studentów swoją
pracą zasłużyli na miano Belfra Roku. Cieszę
się, że jako Santander Universidades mieliśmy
okazję wziąć udział w tak pozytywnym, pełnym
uśmiechu i budującym wydarzeniu. Miłym
wyróżnieniem jest też to, że zawsze wręczamy
nagrodę w jednej z kategorii”.
Milena Wilska, menadżer placówki relacyjnej
Santander Universidades na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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Kluczowe projekty
1

Najlepszy start dla
Twojej przyszłości

2018

„Udział w programie dał możliwość przez dwa
tygodnie studiować na prestiżowej uczelni
w USA - Georgetown University. Było to dla mnie
jak spełnienie marzeń. Specjalnie dopasowany
program, realizowany razem z 26 wybrańcami
z całego świata po to, aby wspólnie przygotować
projekt rozwiązujący realny problem na świecie.
Wspaniałe warunki, materiały, lokalni mentorzy
i eksperci dziedzinowi, na których pomoc stale
mogliśmy liczyć.(…) To najlepsza okazja na
studiach, którą trzeba wykorzystać!
Wojciech Robak, stypendysta Summer Workshop
w Waszyngtonie

Santander Universidades Digital Day
– cykl 7 konferencji z udziałem ekspertów Santander Bank
Polska oraz partnera merytorycznego Google Polska
na uczelniach wyższych w Warszawie, Łodzi, Gdańsku,
Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie. Podczas konferencji
studenci mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat
technologii cyfrowych, innowacji czy agile oraz skorzystania
z dodatkowych atrakcji – strefy chilloutu i rozrywki.

2
Georgetown University Summer Workshop
w Waszyngtonie
– na globalny program o tematyce integracji społecznej
i gospodarczej dostał się Wojciech Robak, student Politechniki
Wrocławskiej.

6
Balonowy Deszcz Nagród
– zabawa polegająca na wypuszczeniu w holu deszczu
balonów zawierających bony i nagrody, zwieńczająca
3-dniową konferencję Finance Week.

7
W30 (UCLA) – Developing Women Leaders
in University Administration
– 4-dniowy program rozwoju dla kobiet liderów
w społeczności uniwersyteckiej na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Los Angeles, w którym wzięły udział
przedstawicielki polskich uczelni.

W programie brało już udział 59 polskich uczelni.
Pod koniec roku powstały 3 kolejne placówki
relacyjne – w Poznaniu, Gdańsku i Lublinie.

3
Otwarcie placówki relacyjnej na Politechnice Gdańskiej

studencki Mundial międzyuczelniany
– turniej integracyjny zorganizowany przy współpracy
Santander Universidades, Fundacji Banku Zachodniego WBK
i Fundacji Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.

Santander Universidades Digital Day na Politechnice Wrocławskiej

4
Kliknij i zobacz film „Santander Universidades Digital Day
w Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”
(źródło: TV UMCS).

10 lat Santander Universidades w Polsce

Dzień Studenta
– relaksacyjna strefa chilloutu dla studentów Uniwersytetu
Łódzkiego.

Santander Universidades Digital Day na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

29

28

29

Kluczowe projekty
Programy globalne

1

2019

Na całym świecie w programach Santander
Universidades nagrodzono ponad 68 tysięcy
beneficjentów. 11 osób z Polski zostało też
laureatami programów globalnych i miało
możliwość uczestniczyć w intensywnych
wakacyjnych kursach na prestiżowych,
międzynarodowych uczelniach. Z okazji 100-lecia
otrzymaliśmy także wyróżnienie od Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla
najbardziej zasłużonego partnera uczelni.

„Jeśli miałbym w skrócie nazwać moje doświadczenie
w Dolinie Krzemowej, to byłby to hackathon
biznesowy, tyle że trwający cały miesiąc.
Nigdzie na uczelni, na żadnym przedmiocie nie
miałem możliwości takiej integracji
z rówieśnikami, częstotliwości wspólnej pracy,
rozwijania umiejętności liderskich i zdobywania
wiedzy od członków zespołu, jak to się działo
podczas Trepcamp Entrepreneurial Simulator
w Dolinie Krzemowej”.
Emilian Łyga,
stypendysta TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019

Santander-Yale International Experience Summer Program
– specjalny wakacyjny program szkoleń dla studentów
wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce
i znajomością języka angielskiego.

2
Georgetown Summer Workshop – Social Innovation and
Financial Inclusion in the Digital Age
- multidyscyplinarne warsztaty dotyczące tematyki
społecznego i ekonomicznego wykluczenia.

3

Michał Gajewski, Prezes Santander Bank Polska odbiera
symboliczne klucze do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, źródło: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019
(Dolina Krzemowa, Nowy Jork, San Diego) – uczestnicy
warsztatów pracowali w multidyscyplinarnych zespołach,
których zadaniem było opracowanie innowacyjnego,
kompleksowego rozwiązania jednego z globalnych wyzwań.

4

Kliknij i zobacz film „Stypendyści opowiadają
o programach globalnych”.
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Santander W50: Preparing Our Women Board Members
of Tomorrow na Uniwersytecie Kalifornijskim
w Los Angeles (UCLA)
- sześciodniowe warsztaty rozwoju kompetencji
zawodowych i przywódczych dla kobiet, które
przygotowują się do zajęcia najwyższych stanowisk
w firmach i organizacjach.

Inne

5
CEMS Master’s in International Management
– wsparcie światowego sojuszu tworzonego przez 33
szkoły biznesu, 70 partnerów korporacyjnych oraz 7
organizacji non-profit, którego celem jest kształcenie
przyszłych liderów, realizowane we współpracy ze Szkołą
Główną Handlową.

6
I Dzień Internacjonalizacji UMCS
– na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
odbyła się konferencja na temat internacjonalizacji
szkolnictwa wyższego oraz kolejne z cyklu spotkanie
Rektorów uczelni należących do programu Santander
Universidades.

7
Akademia Santander Universidades
– cykl spotkań z najwyższą kadrą zarządzającą
Santander Bank Polska, które odbyły się na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie.

8
School of Leaders w Wyższej Szkole Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
– projekt, którego głównym celem jest wspieranie
najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz
kształtowanie postaw i umiejętności liderskich. Osoby
objęte programem SoL studiowały za darmo, a czesne
opłaciła Uczelnia przy wsparciu Santander Universidades.
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Kluczowe projekty
1

#ZainwestujWSiebie
#ZostańWDomu

2020

Rok 2020 zapamiętamy wszyscy jako rok,
w którym wybuchła pandemia. Aby wesprzeć
młodych ludzi w tym trudnym czasie, Grupa
Santander przemodelowała i zintensyfikowała
wsparcie, jakie oferuje od lat środowisku
akademickiemu, przenosząc je do sfery online.
W 2020 roku na platformie stypendialnej
Santander Grants zarejestrowało się ponad
10 000 osób poszukujących programów
i stypendiów dla siebie. Organizowane
w tym roku inicjatywy odbyły się pod hasłami
#ZainwestujWSiebie oraz #ZostanWDomu
i zostały nagrodzone w konkursie Instytucja
Roku 2020, w kategorii CSR.

„Jestem bardzo zadowolona z udziału
w programie stypendialnym Santander IE
Digital DNA. To było 10 tygodni wytężonej
nauki w międzynarodowym środowisku pod
okiem pasjonatów i specjalistów w dziedzinie
innowacji i analizy danych. Dzięki programowi
stworzyłam kompleksową strategię digitalizacji
przedsiębiorstwa, nauczyłam się analizować
i wizualizować dane przy użyciu takich
narzędzi jak Tableau, podniosłam umiejętności
komunikacyjne oraz poznałam inspirujących
ludzi z całego świata. Program dał mi wiele
możliwości rozwoju, uświadomił, jak istotną rolę
odgrywa obecnie technologia, i dostarczył dużo
satysfakcji i zadowolenia z efektów kursu”.
Anna Szawerna
stypendystka Santander IE Scholarships
Digital Revolution

Akademia Santander Universidades online
– cykl webinarów z najwyższą kadrą zarządzającą
Santander Bank Polska S.A., organizowany we współpracy
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Celem
wydarzenia jest dzielenie się wiedzą z różnych dziedzin przez
praktyków – poruszane są zarówno tematy finansowe,
jak i związane z przywództwem i działalnością społeczną.

2
VI Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych
organizowana przy współpracy z Zachodniopomorskim
Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Młodzi badacze
mogą spróbować swoich sił w prezentowaniu wyników prac
naukowych przed jury oraz nawiązać cenne znajomości.

3
Szkolenie Odnawialne Źródła Energii
– Małe Elektrownie Wodne organizowane wraz
z Fundacją „RÓJ”.

„Jak podaje World Economic Forum, aż 65%
dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie
pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje.
Rozumiemy więc, jak wiele niewiadomych stoi
przed młodymi ludźmi i jak ciężko podjąć im
tak ważną decyzję, jaką jest wybór kierunku
studiów. Dla tegorocznych maturzystów był
to podwójny egzamin dojrzałości, który wiązał
się z dodatkowym stresem spowodowanym
pandemią Covid-19. Dlatego Fundacja Santander
postanowiła zaangażować się w projekt
„Start w studia z Santander”, który ma ułatwić
młodzieży wybór odpowiedniej ścieżki
nauczania”.
Marzena Atkielska, Prezes Fundacji Santander
Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego

4
Globalne Stypendia Santander
m.in. MIT Leading Digital Transformation czy Santander IE
Scholarships Digital Revolution, Santander IE Tech4Law,
Revolution in Finance - IE University, IE Online - Best Practices
in Digital Education for Teachers, MIT Leading Digital
Transformation, w których wzięli udział stypendyści z Polski.

5

Kliknij i zobacz film „Podsumowanie roku 2020”

10 lat Santander Universidades w Polsce

Start w studia z Santander
– projekt wspierający młodych ludzi w wyborze uczelni
i odnalezieniu się w akademickiej rzeczywistości,
organizowany wraz z Fundacją Santander Bank Polska.

Statuetka Instytucji Roku
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Kluczowe projekty
1

#LifeLongLearning

2021

2021 rok to czas promocji idei ciągłego rozwoju,
który pozwala dostosować kompetencje do
zmieniającego się dynamicznie rynku pracy,
pod hasłem #LifeLongLearning. Naszą ofertę
edukacyjną rozszerzyliśmy o programy
przeznaczone dla wszystkich osób powyżej
18 roku życia, wychodząc poza grupę studentów,
absolwentów i pracowników uczelni. Wsparcie
nadal realizujemy w formie online.

„Studencki Nobel pozwolił mi zrozumieć, że nauka
jest tym, czemu chcę się poświęcić w życiu.
Docenienie mojej pracy przez osoby niezwiązane
z moim środowiskiem jest niesamowite”.
Kacper Prokop, laureat Studenckiego Nobla 2021
w kategorii Nauki przyrodnicze i energetyka

Stypendium Językowe Santander | Angielski
i IELTS z British Council
500 osób wzieło udział w kursie językowym, który
obejmuje 3 etapy: kurs e-learningowy z języka angielskiego
LearnEnglishSelect, który koncentruje się na rozwoju
praktycznych umiejętności językowych, zajęcia English Online
z lektorami oraz dostęp do materiałów dydaktycznych Road
to IELTS oraz możliwość bezpłatnego zdania testu IELTS.

2
Stypendium Santander Tech | Digital Reskilling – Ironhack
program rozwijający umiejętności w zakresie tworzenia
stron internetowych, technologii programowania
i gospodarki cyfrowej.

6
Studencki Nobel 2021
– konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie
Studentów, w którym studenci konkurują w 9 kategoriach
– od nauk technicznych, do artystycznych i działalności
społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych
studentów oraz zwiększenie ich szans na zaistnienie
w świecie nauki i biznesu

7
Santander Scholarships Skills | Innovation in Teaching –
Laspau
– 8-tygodniowy kurs dla pracowników uczelni, który ma
na celu przekazanie dobrych praktyk akademickich, pracy
zespołowej i tworzenia przestrzeni dla innowacyjności
w edukacji.

3
„Kurs obejmował naukę różnych języków
programowania, w tym Javy, Javy Script, SQL’a i HTML’a.
Bardzo dużo się nauczyłam, sporo tej wiedzy
wykorzystuję już w praktyce. Nauczyłam się też,
w jaki sposób mogę sama po programie rozszerzać
swoją wiedzę w tych tematach. Polecam Stypendia
Santander – jeśli ktoś ma otwartą głowę to na pewno
bardzo z nich skorzysta”.
Natalia Wirth, uczestniczka programu Stypendium
Santander Tech | Digital Reskilling - Ironhack

Stypendium Santander Tech | Kompetencje cyfrowe
odbyły się 3 edycje programu rozwijającego kompetencje
cyfrowe w zakresie obsługi programu Excel, języka SQL
oraz Business Intelligence, we współpracy z Uniwersytetem
Ekonomicznym we Wrocławiu.

4
Akademia Biznesu Rodzinnego Santander Universidades
– cykl webinarów z przedstawicielami firm rodzinnych,
organizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we
Wrocławiu.

5

Kliknij i zobacz film „Co laureaci mówią o Ogólnopolskiej
Sesji Kół Naukowych?”.
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Akademie Santander
cykle spotkań z liderami Santander Bank Polska oraz
ekspertami różnych dziedzin, m.in. Akademia Językowa
Santander | Top Skills PWr SJO, Akademia eSailing Santander
Universidades, Akademia Inwestowania Alternatywnego.

Laureaci Nagrody Santander Universidades dla studentów
Politechniki Gdańskiej
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Obserwuj nas na
facebook.com/SantanderUniversidadesPolska
santander.pl/santander-universidades

Aplikuj na Stypendia Santander:
santander-grants.com

Zostańmy w kontakcie:
santander.universidades@santander.pl

10 lat Santander Universidades w Polsce

35

