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

Każde ukończone pomyślnie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem/dyplomem uczestnictwa.

Stypendia będą promowane pod hasłem #NeverStopLearning. Po przerwie wracają programy umożliwiające wyjazdy

zagraniczne.
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Aktualnie trwające nabory

100 miejsc 60 miejsc

Język angielski Konferencja

1 000 miejsc

Umiejętności cyfrowe
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Stypendium Santander | Digital Business 2022

Organizator

Santander Universidades i Uniwersytet w Chicago

Cele

Cyfryzacja zmienia środowisko zawodowe, tworząc nowe możliwości i miejsca pracy, ale także 
wyzwania. Ciągły rozwój kompetencji pomaga nadążyć za tymi zmianami. Teraz możesz wziąć 
udział w bezpłatnych kursach z Uniwersytetem w Chicago. 

Nabór: do 16/01/2023

Realizacja programu: 2023

Liczba miejsc: 1 000

Kluczowe elementy
Stypendium Santander | Digital Business 2022 to 
siedmiotygodniowy program online, w którym uczestnicy będą 
mogli wybrać jeden z trzech dostępnych kursów: 
• zarządzanie zespołem, 
• marketing cyfrowy,
• innowacje w sektorze FinTech.

Zajęcia  są bezpłatne dla uczestników i odbywają się po 
angielsku, hiszpańsku i portugalsku.
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Dla kogo jest program

• ukończone 18 lat
• z Polski, Niemiec, 

Argentyny, Brazylii, Chile, 
USA, Meksyku, Portugalii, 
Wielkiej Brytanii oraz 
Urugwaju

• język angielski, hiszpański 
lub portugalski na poziomie 
pozwalającym uczestniczyć 
w kursie

APLIKUJ

http://app.becas-santander.com/program/santander-scholarships-skills-digital-business?utm_source=Social&utm_medium=Organic_Social&utm_campaign=DigitalBusiness_Polonia
http://app.becas-santander.com/program/santander-scholarships-skills-digital-business?utm_source=Social&utm_medium=Organic_Social&utm_campaign=DigitalBusiness_Polonia


Confidential

Stypendium Santander | English Summer Experience 2023

Organizator

Santander Universidades i British Council

Cele

Grupa Santander we współpracy z British Council oferuje 100 stypendiów na naukę języka 
angielskiego na brytyjskim uniwersytecie. Uczestnicy spędzą 3 tygodnie na kampusie takich 
uczelni jak: Conventry University, University of East England i University of Sheffield. 

Nabór: do 30/01/2023

Realizacja programu: lipiec/sierpień 2023

Liczba miejsc: 100

Kluczowe elementy
• Poziom znajomości języka angielskiego B1- C1
• Format: Wyjazd na brytyjską uczelnię i udział w zajęciach 

stacjonarnych
• Daty: 3 kolejne tygodnie w terminach pomiędzy 1 lipca a 17 

sierpnia. 
• Uczelnie docelowe: Conventry University, University of East 

England i University of Sheffield
• W ramach stypendium pokryte zostaną koszty lotów i 

zakwaterowania
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Dla kogo jest program 

• Dla studentów  i osób w 
wieku od 18 do 30 lat

• Z: 11 państw (Argentyna, 
Brazylia, Chile, Niemcy, 
Meksyk, Polska, Portugalia, 
Hiszpania, Wielka Brytania, 
Stany Zjednoczone, Wielka 
Brytania, Urugwaj)

APLIKUJ

https://app.becas-santander.com/pl/program/biznes_w_praktyce_2022
https://app.becas-santander.com/pl/program/santander-scholarships-language-uk-english-summer-experience-2023
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Stypendium Santander | Young Leaders for Education

Organizator

Santander Universidades i Uniwersytet w Walencji

Cele

Rektorzy z całego świata spotykają się, aby dyskutować o edukacji i problemach z jakimi mierzą 
się uczelnie i społeczeństwo. Tym razem spotkanie odbędzie się w dniach 8-10 maja 2023 roku 
w Walencji.

Ważnym elementem będzie udział i głos w dyskusji przedstawicieli młodego pokolenia. Bank 
Santander przygotował 60 miejsc, o które mogą ubiegać się studenci, doktoranci i młodzi 
absolwenci uczelni współpracujących z Santander Universidades.

Nabór: do 10/12/2022

Realizacja programu: maj 2023

Liczba miejsc: 60

Kluczowe elementy

Stypendium Santander | Young Leaders for Education oferuje 5-
cio dniowy pobyt w Hiszpanii i udział w Międzynarodowym 
spotkaniu Rektorów. Bank pokryje koszty:
• przelotu
• zakwaterowania
• wyżywienia
• cyklu szkoleń wstępnych

Stypendyści będą mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji i 
zaprezentowania swojej wizji edukacji przyszłości. Dodatkowo 3 
osoby otrzymają nagrodę 1 000 EURO.
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Dla kogo jest program

• Dla studentów i młodych 
absolwentów

• Język angielski

APLIKUJ

https://app.becas-santander.com/pl/program/biznes_w_praktyce_2022
https://app.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-or-young-leaders-for-education
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Jak aplikować? 



Materiał poufny Santander Bank Polska S.A. przeznaczony tylko do użytku Santander Universidades. Wszelkie modyfikacje, powielanie, udostępnianie bez zgody Santander Bank Polska S.A. jest zabronione.  
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Krok po kroku:

1

2

3
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Materiał poufny Santander Bank Polska S.A. przeznaczony tylko do użytku Santander Universidades. Wszelkie modyfikacje, powielanie, udostępnianie bez zgody Santander Bank Polska S.A. jest zabronione.  
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Masz powiadomienie!
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Materiał poufny Santander Bank Polska S.A. przeznaczony tylko do użytku Santander Universidades. Wszelkie modyfikacje, powielanie, udostępnianie bez zgody Santander Bank Polska S.A. jest zabronione.  
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Materiał poufny Santander Bank Polska S.A. przeznaczony tylko do użytku Santander Universidades. Wszelkie modyfikacje, powielanie, udostępnianie bez zgody Santander Bank Polska S.A. jest zabronione.  
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Gratulacje!
Twoja aplikacja jest gotowa!

Życzymy powodzenia w zdobyciu nagrody.

Zachęcamy Cię również do skorzystania z innych 
Stypendiów Santander 

–
wszystkie znajdziesz na naszej platformie!



Materiał poufny Santander Bank Polska S.A. przeznaczony tylko do użytku Santander Universidades. Wszelkie modyfikacje, powielanie, udostępnianie bez zgody Santander Bank Polska S.A. jest zabronione.  
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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

