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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.

Programy 1Q 2023 – oferta dla ponad 20 000 osób

10  000 miejsc 400 miejsc

Językowe Technologia

500 miejsc 5 000 miejsc

Umiejętności

5 000 miejsc

Umiejętności
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Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council 2023
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 – English Online Self-Study + 4 webinaria Live25 miesięcznie (od 02.06 do 02.08.2023 r) 
– 10 000 osób otrzyma dostęp do interaktywnej platformy e-learningowej British Council English Online Self-Study oraz 
możliwość zapisania się na wybrane przez uczestnika cztery webinaria Live25 miesięcznie. Każdy webinar trwa 25 min. i 
skupia się na jednym aspekcie angielskiej gramatyki lub wymowy i jest prowadzony przez nauczyciela British Council.

▪ Etap II - English Online Self-Study z 10-oma lekcjami na żywo z nauczycielami British Council
i 4-oma webinariami Live25 miesięcznie (od 11.08 do 12.11.2023 r.) 
- 250 osób otrzyma przedłużenie dostępu do platformy English Online Self-Study z Etapu I programu oraz po 10 lekcji 
języka angielskiego w formie online z nauczycielami British Council na platformie English Online.

▪ Etap III – IELTS (od 17.11.2023 do 31.01.2024 r.)
- 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 nauki języka angielskiego od A1 do C1;

▪ kurs online na platformie e-learningowej;

▪ 10 lekcji online z nauczycielami British Council

w międzynarodowych grupach nie większych niż 15 osób 
(uczestnik sam wybiera termin i temat lekcji) oraz materiały 
do przygotowania się do lekcji oraz nauki po niej;

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

Termin składania aplikacji: 

do 14 maja 2023

Czas trwania programu: 

od 2 czerwca 2023 do 31 stycznia 2024

Liczba miejsc:

10 000

Aplikuj

https://app.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts-2022
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Stypendium Rozwojowe Santander | Inwestowanie na giełdzie SGH & GPW 2023
Organizator:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy współpracy z Fundacją GPW

O programie:

Stypendium Rozwojowe Santander | Inwestowanie na giełdzie SGH & GPW to bezpłatny kurs online przeznaczony 
dla przyszłych i początkujących inwestorów oraz dla osób, które pierwsze doświadczenia mają już za sobą i chcą 
wejść na wyższy poziom wiedzy o inwestowaniu. Dodatkowo każdemu uczestnikowi zostaną udostępnione materiały 
w postaci cyfrowych prezentacji w formacie .pdf oraz nagranie video nt. psychologii inwestowania.

Dla 40 z 400 najlepszych uczestników szkoleń online przygotowaliśmy dodatkowo możliwość wzięcia udziału w 
Praktycznym Warsztacie Inwestowania w formie stacjonarnej w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie! 

Uczestnicy Praktycznego Warsztatu Inwestowania otrzymają możliwość zaprezentowania własnych analiz, robionych 
samodzielnie lub poćwiczenia ich pod okiem prowadzących.

Dla kogo jest program:

▪ dla wszystkich 18+ 
zainteresowanych rozwojem 
kompetencji z zakresu 
inwestowania na giełdzie na 
poziomie podstawowym oraz 
średniozaawansowanym.

Kluczowe elementy:
▪ poziom podstawowy i średniozaawansowany realizowany w 100% 

online z wykładowcami Fundacji GPW;
▪ 40 najlepszych uczestników weźmie udział w Praktycznym Warsztacie 

Inwestowania stacjonarnie w budynku GPW;
▪ dodatkowe materiały edukacyjne w postaci cyfrowej;
▪ kursy będą realizowane w 8 grupach 45-50 osobowych 

w maju i czerwcu w weekendy (piątek, sobota, niedziela);
▪ 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 31 marca 2023

Czas trwania programu: 

od 12 maja do 26 czerwca 2023

Liczba miejsc:

400 miejsc

Aplikuj

https://app.becas-santander.com/pl/program/sgh_gpw_2023
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Stypendium Rozwojowe Santander | Akademia Przedsiębiorczości 2023
Organizator:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

O programie:

Stypendium Rozwojowe Santander | Akademia Przedsiębiorczości 2023 to cykl 6 bezpłatnych spotkań w formie 
online z ekspertami na temat nowoczesnych technologii takich jak automatyzacja, robotyzacja, 
cyberbezpieczeństwo, Big Data czy sztuczna inteligencja (AI) i ich wpływu na społeczeństwo i rynek pracy.

W ramach przygotowanych dla Ciebie spotkań dowiesz się więcej, m.in. o:
• horyzoncie rozwoju sztucznej inteligencji w ciągu najbliższej dekady
• na czym polega przetwarzanie i analiza Big Data
• przykładach i podstawach działania algorytmów wykorzystywanych w Machine Learningu,
• cybersecurity czyli jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci
• kompetencjach przyszłości – czego będą oczekiwali od nas pracodawcy?

Każdy z uczestników w przypadku udziału w co najmniej 8 merytorycznych webinariów otrzyma certyfikat 
wystawiony przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dla kogo jest program:

▪ dla wszystkich 18+ 
zainteresowanych rozwojem 
kompetencji.

Kluczowe elementy:
▪ spotkania będą realizowane w formie webinariów na platformie Zoom;
▪ uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii 

automatyzacji, robotyzacji, cyberbezpieczeństwa, Big Data czy sztucznej 
inteligencji (AI) i ich wpływu na społeczeństwo i rynek pracy;

▪ każde webinarium będzie zakończone sesją pytań i odpowiedzi;
▪ certyfikat  potwierdzający udział w spotkaniach zostanie wystawiony 

przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
w przypadku udziału w co najmniej 8h merytorycznych webinariów.

Termin składania aplikacji: 

do 21 marca 2023

Czas trwania programu: 

od 13 kwietnia do 25 maja 2023

Liczba miejsc:

500 miejsc

Aplikuj

https://app.becas-santander.com/pl/program/ap_umcs_2023
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Becas Santander Skills | Excel for All 2023

6

Organizator:

Santander przy współpracy z Udemy

O programie:

Becas Santander Skills | Excel for All 2023
to kurs online za pośrednictwem platformy Udemy dla początkujących oraz zaawansowanych dzięki któremu w pełni i szybko 
można zdobyć umiejętności niezbędne do obsługi programu Excel. Każdy uczestnik może robić kurs we własnym tempie z 
nielimitowanym dostępem.

Będziesz miał możliwość wyboru jednego spośród dwóch dostępnych kursów:
▪ Kurs Excel od Początkującego do Zaawansowanego

• Poznasz najczęstsze funkcje programu
• Nauczysz się automatyzować swoje codzienne zadania za pomocą makr i VBA
• Będziesz w stanie tworzyć dynamiczne raporty
• Opanujesz jedno z najpopularniejszych narzędzi – tabele przestawne

▪ Zaawansowany Excel, Visual Basic Excel
• Ulepszysz swoje obecne pliki Excel i zautomatyzujesz swoją pracę z VBA
• Zmniejszysz liczbę rutynowych zadań wykonywanych ręcznie do jednego kliknięcia
• Stworzysz proste rozwiązania dla złożonych problemów przy użyciu funkcji makr

Aplikuj

Termin składania aplikacji: 

do 16 maja 2023

Czas trwania programu: 

15 godzin

Liczba miejsc:

5 000 

Dla kogo jest program:

▪ dla wszystkich 18+ 
zainteresowanych rozwojem 
kompetencji.

Kluczowe elementy:

▪ Poziom od podstawowego do zaawansowanego;

▪ Program odbywa się w 100% online za pośrednictwem platformy Udemy;

▪ 15 godzin kursu, które można realizować we własnym tempie z 
nielimitowanym dostępem. 

▪ certyfikat po ukończeniu kursu. 

https://app.becas-santander.com/pl/program/excel-for-all-2023
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Becas Santander Skills | Business for All 2023 - Harvard Business School Publishing
Organizator:

Santander przy współpracy z Harvard Business Publishing Education

O programie:

Becas Santander Skills | Business for All 2023 - Harvard Business School Publishing
To 9-tygodniowe szkolenie w 100% online. Pozwoli Ci zdobyć wiedzę i narzędzia niezbędne do rozwoju kariery, które zostały 
zaprojektowane przez najlepszych ekspertów z najbardziej renomowanej uczelni na świecie. 

Do wyboru jeden spośród dwóch dostępnych kursów:
▪ Business Fundamentals: 

• Podstawy finansów
• Opracowanie uzasadnienia biznesowego
• Podstawy marketingu
• Zorientowanie na klienta

▪ Managing Yourself: 
• Zarządzanie karierą
• Podejmowanie decyzji
• Zarządzanie stresem
• Zarządzanie czasem 

Dla kogo jest program:

▪ dla wszystkich 18+ 
zainteresowanych rozwojem 
kompetencji.

Kluczowe elementy:

▪ 1 z 2 kursów do wyboru;

▪ Program odbywa się w 100% online 

▪ 9 tygodni kursu z dostępem do materiałów o każdej porze. 

▪ Po pomyślnym ukończeniu kursu certyfikat wystawiony przez Harvard 
Business School Publishing

Termin składania aplikacji: 

do 22 maja 2023

Czas trwania programu: 

9 tygodni

Liczba miejsc:

5 000 

Aplikuj

https://app.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-business-for-all-2023
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Wspieramy edukację
10 lat Santander Universidades w Polsce, 25 lat na świecie

Zobacz co mówią nasi Stypendyści

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

https://www.youtube.com/watch?v=1Jhds0oBUos

https://youtu.be/FdD0VQqI9yY
https://www.youtube.com/watch?v=1Jhds0oBUos
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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.santanderuniversidades.pl 

http://www.santanderuniversidades.pl/
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