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Zrównoważony 
rozwój

Finanse

Grupa Santander odpowiada na potrzeby rynkowe i konieczność zwiększenia szans na zatrudnienie niezależnie od wieku.

Programy wspierające reskilling i upskilling są oferowane dla wszystkich chętnych powyżej 18 roku życia;

Każde ukończone pomyślne szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem/dyplomem

Stypendia będą promowane pod hasłem #NeverStopLearning i będą realizowane wyłącznie w formie online/hybrydowej.
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Programy 2Q 2022 – oferta dla ponad 3200 osób

1 000 miejsc 200 miejsc 1000 miejsc

Językowe
MBA 

Essentials

900 miejsc100 miejsc

Zarządzanie 
projektami
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Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council

Organizator:

Santander Universidades przy współpracy z British Council w Polsce

O programie:

Uczestnicy rozwiną swoje kompetencje językowe (j. angielski) i zdobędą ceniony na rynku pracy 
certyfikat. Program składa się z 3 etapów:

▪ Etap I - Learn English Select - 1000 osób otrzyma dostęp do interaktywnej platformy e-learningowej 
British Council Learn English Select.

▪ Etap II - English Online - 250 osób otrzyma po 10 lekcji języka angielskiego w formie online z 
nauczycielami British Council na platformie English Online.

▪ Etap III - IELTS - 125 osób otrzyma dostęp do materiałów dydaktycznych Road to IELTS przygotowujących 
do zdania testu IELTS oraz 100% dofinansowania opłaty testu IELTS.

Dla kogo jest program:

▪ Dla wszystkich 18+ 
zainteresowanych rozwojem 
kompetencji językowych.

Kluczowe elementy:

▪ dostępne poziomy od A1 do C1;

▪ 20-30 h kursu online na platformie e-learningowej;

▪ 10 lekcji online z nauczycielami British Council;

▪ 100% dofinansowania do opłaty za test IELTS zdawanego 
stacjonarnie w wybranej lokalizacji w Polsce.

Termin składania aplikacji: 

do 19 czerwca 2022

Czas trwania programu: 

od 26 lipca do 31 grudnia 2022

Liczba miejsc:

1 000
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Aplikuj

https://app.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts-2022
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Stypendium Rozwojowe Santander | Podstawy Zarządzania Projektami WZ UŁ & IPMA

Organizator:

Uniwersytet Łódzki przy współpracy z International Project Management Associaction Polska

O programie:
Celem Programu jest „wprowadzenie” do świata projektów poprzez dostarczenie podstawowej wiedzy
w ramach 13h szkoleń w formie online. Zarządzanie projektami to obecnie istotna część zarządzania 

organizacjami.

Projekty są „wszędzie” – zakup nowych urządzeń, zmiany organizacyjne, wdrożenie nowego systemu 
informatycznego czy otworzenie nowego oddziału. Efektywne zarządzania projektami wiąże się 
z koniecznością stosowania najlepszych praktyk w tej dziedzinie na równi z znajomością wiodących 
metodyk i standardów. Każda branża cechuje się odmienną specyfiką są jednak rozwiązania, które można 
z powodzeniem adaptować do potrzeb konkretnej organizacji.

Bazując na trzech rodzajach kompetencji: technicznych (narzędzia), kontekstowych (doświadczenie) oraz 
behawioralnych (interpersonalne) osoby odpowiedzialne za kierowanie projektami powinny z powodzeniem 
realizować powierzone im projekty.

Dla kogo jest program:

▪ dla wszystkich 18+ 
zainteresowanych rozwojem 
kompetencji z zakresu podstaw 
zarządzania projektami.

Kluczowe elementy:

▪ 13h kursu w 100% online z wykładowcami IPMA;

▪ kursy będą realizowane w 4 grupach 25 osobowych w lipcu, 
sierpniu oraz wrześniu;

▪ certyfikat potwierdzający udział w kursie Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz International 
Project Management Associaction Polska w przypadku 
udziału w co najmniej 80% czasu trwania kursu.

Termin składania aplikacji: 

do 12 czerwca 2022

Czas trwania programu: 

Od 25 lipca do 9 września 2022

Liczba miejsc:

100 miejsc
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Aplikuj

https://app.becas-santander.com/pl/program/pzp_wzul_ipma
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Stypendium Rozwojowe Santander | Podstawy inwestowania na giełdzie SGH & GPW

Organizator:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy współpracy z Fundacją GPW

O programie:

Stypendium Rozwojowe Santander | Podstawy inwestowania na giełdzie SGH & GPW to 14 godzinny
bezpłatny kurs online przeznaczony dla przyszłych i początkujących inwestorów. Obejmuje zagadnienia, 
których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak: funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, 
zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania.

Szkolenia zostaną poprowadzone w 4 grupach 45-50 osobowych z wykładowcami Fundacji Giełdy
Papierów Wartościowych. Ostatnie webinarium dla wszystkich grup zostanie poprowadzone przez 
Wojciecha Sieńczyka - Dyrektora Santander Biuro Maklerskie oraz Dyrektora Obszaru Wealth Management 
Santander Bank Polska.

Dla kogo jest program:

▪ dla wszystkich 18+ 
zainteresowanych rozwojem 
kompetencji z zakresu podstaw 
inwestowania na giełdzie.

Kluczowe elementy:

▪ 14h kursu w 100% online z wykładowcami Fundacji GPW;

▪ uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały edukacyjne 
w postaci cyfrowych prezentacji na początku kursu;

▪ kursy będą realizowane w 4 grupach 45-50 osobowych 
w lipcu, sierpniu oraz wrześniu;

▪ certyfikat ukończenia kursu Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz Giełdy Papierów Wartościowych 
w przypadku udziału w co najmniej 80% czasu trwania 
kursu.

Termin składania aplikacji: 

do 19 czerwca 2022

Czas trwania programu: 

od 29 lipca do 30 września 2022 r.

Liczba miejsc:

200
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Aplikuj

https://app.becas-santander.com/pl/program/ping_sgh_gpw
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Stypendium Rozwojowe Santander | MBA Essentials - LSE

Organizator:

London School of Economics and Political Science

O programie:

Jest to internetowy program MBA prowadzony przez London School of Economics w języku angielskim, 
hiszpańskim i portugalskim.

Celem programu jest zwiększenie długoterminowego potencjału rozwoju kariery uczestników poprzez skupienie 
się na trzech podstawowych filarach przywództwa biznesowego: środowisku strategicznym i zestawie narzędzi 
finansowych.

Kurs odbywa się w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim.

Dla kogo jest program:

• dla wszystkich 
18+ zainteresowanych 
rozwojem kompetencji 
menedżerskich.

Kluczowe elementy:
▪ kurs składa się z 10-modułów online 

i trwa 10 tygodni (model asynchroniczny) w języku 
angielskim, hiszpańskim lub portugalskim;

▪ program zakłada zaangażowanie uczestnika 
na poziomie 8-12h tygodniowo;

▪ uczestnicy będą wspierani online przez tutorów LSE w 
trakcie trwania programu;

▪ po ukończeniu programu uczestnicy, którzy zrealizują 95% 
wymaganych działań otrzymają certyfikat LSE.

Termin składania aplikacji:

do 30 czerwca 2022

Czas trwania programu:

od 28 września do 7 grudnia 2022

Liczba miejsc:

900 miejsc
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Aplikuj

https://app.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-skills-mba-essentials-2022-lse
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Stypendium Santander Sustainability | Skills for the Green Transition – Cambridge Judge Business School

Organizator:

Cambridge Judge Business School

O programie:
Utrata bioróżnorodności, wylesienie, odnawialne źródeła energii, gospodarka o obiegu zamkniętym – to tylko 
wybrane tematy które będą poruszone w trakcie Stypendium Santander Sustainability | Skills for the Green 
Transition – Cambridge Judge Business School. 

Ten sześciotygodniowy międzynarodowy pogram oferuje uczestnikom globalne spojrzenie na problemy 
środowiskowe oraz globalne wyzwania dotyczące utraty bioróżnorodności, wylesienia, odnawialnych źródeł 
energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, a także wyposaży ich w umiejętności przywódcze niezbędne do 
przeprowadzenia transformacji energetycznej w oparciu o przykłady spółek posiadających doświadczenie w 
zakresie stosowania kryteriów ESG (dot. środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego). 

Kurs odbywa się w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim.

Dla kogo jest program:

• osoby chcące aktywnie 
uczestniczyć w zielonych 
inicjatywach w swoim obecnym 
lub przyszłym miejscu pracy, 
niezależnie od sektora;

• osób powyżej 18 roku życia,

• posługują się j. angielskim, 
hiszpańskim lub portugalskim 
na poziomie zaawansowanym 

Kluczowe elementy:
• Program będzie dostępny w trzech językach (hiszpańskim, 

angielskim i portugalskim) i będzie obejmował sesje 
synchroniczne oraz wsparcie opiekuna podczas sześciu 
tygodni kursu.

• Program jest interaktywny, ponieważ angażuje 
uczestników we wszystkie treści. 

• Studenci otrzymają certyfikat Cambridge Judge Business 
School.

Termin składania aplikacji: 

do 9 czerwca 2022

Czas trwania programu: 

Od 6 września do 15 października 2022

Liczba miejsc:

1000 miejsc
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Aplikuj

https://app.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-sustainability-skills-for-the-green-transition-cambridge-judge-business-school
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Kurs języka polskiego online z Santander i Uniwersytetem Szczecińskim

Organizator:

Uniwersytet Szczeciński

O programie:

Zapraszamy naszych przyjaciół i gości z Ukrainy do bezpłatnej nauki języka polskiego. Zajęcia będą prowadzone 
online.

Na zajęciach poruszymy tematy, które przydadzą się w życiu codziennym i zawodowym. Kurs będzie prowadzony 
na poziomie podstawowym A1 przez lektorkę z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kurs odbywa się w języku polskim i ukraińskim.

Dla kogo jest program:
• osoby które ukończyły 18 lat i 

chcą uczyć się języka 

polskiego

Kluczowe elementy:
• Kurs odbywa się online i obejmuje 60 godzin lekcyjnych, 

które odbywają się o godzinie 17.00 zgodnie z agendą 
dostępną na stronie kursu

• Program jest bezpłatny i nie jest prowadzony nabór ani 
zapisy

• Lekcje odbywają się online na żywo, nagrania z lekcji będą 
publikowane na stronie santander.pl/kurs -polskiego

Termin składania aplikacji:

nie prowadzimy zapisów - kurs jest otwarty

Czas trwania programu:

do 28 lipca sesje online na żywo

Liczba miejsc:

Bez limitu miejsc
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Dołącz do kursu

https://www.santander.pl/santander-universidades/kurs-jezyka-polskiego
https://www.santander.pl/santander-universidades/kurs-jezyka-polskiego
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Wspieramy edukację
10 lat Santander Universidades w Polsce, 25 lat na świecie

9

Zobacz co mówią nasi Stypendyści

https://youtu.be/FdD0VQqI9yY
Dowiedz się więcej o Stypendium Językowym

https://www.youtube.com/watch?v=I_Ad9Im4vM8

https://youtu.be/FdD0VQqI9yY
https://www.youtube.com/watch?v=I_Ad9Im4vM8
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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:

Dziękujemy.

santander.universidades@santander.pl 

www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska

Zapraszamy do kontaktu!

www.santander.pl/10lat

http://www.santander.pl/10lat

