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Regulamin Akademii Santander Universidades organizowanej w Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Krakowie w roku akademickim 2018/2019 

§ 1 

1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w programie szkoleniowym realizowanym przez Katedrę Bankowości Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie oraz Koło Naukowe Bankowości UEK (dalej „Organizatorzy”), we współpracy z Santander Bank Polska S.A. 
(dalej „Partner”) pod nazwą: „Akademia Santander Universidades”  (dalej „Akademia”), który obejmować będzie cykl 7 spotkań 

dla Uczestników Akademii, na które składać będą się: 
a) Wykłady otwarte (4 spotkania) – limit 80 miejsc na każdy wykład, 
b) Warsztaty (2 spotkania) – limit 25 miejsc na każdy warsztat, 
c) Wykład podsumowujący Akademię na Uczelni. 

2. Akademia realizowana będzie w dniach 14 maja 2019 r. – 12 czerwca 2019 r. według harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

3. Koordynatorem Akademii na terenie Uczelni są: 
dr Krzysztof Kil – Katedra Bankowości, mail: krzysztof.kil@uek.krakow.pl; 

lic. Aleksander Małkowicz – Koło Naukowe Bankowości UEK, mail: knb@uek.krakow.pl  

4. Koordynatorem Akademii ze strony Santander Bank Polska S.A. jest: 

mgr Kamil Kędzierski - Zespół Rozwoju i Wsparcia Santander Universidades, mail: santander.universidades@santander.pl 

§ 2 

1. Prawo uczestnictwa w Akademii mają Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej 
„Studenci”), wyselekcjonowani przez Organizatorów spośród osób ubiegających się o uczestnictwo w Akademii w wyniku przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego opartego o kryteria naukowe i organizacyjne. Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest złożenie przez 
kandydata stosownego oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Uniwersytet do celów realizacji 
Akademii. Administratorem danych osobowych  studentów uczestniczących w Akademii (imię, nazwisko, adres e-mailowy) będzie Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie. 

2. Studenci zainteresowani udziałem w Akademii zobowiązani będą do przystąpienia do etapu selekcji do Akademii. Etap selekcji do Akademii 
przeprowadzony zostanie przez Organizatorów. 

3. Studenci zainteresowani udziałem w Akademii zobowiązani będą do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 
www.becas-santander.com w dniach 10-26 kwietnia 2019 roku. 

4. Rekrutacja na Warsztaty odbędzie się na podstawie zgłoszeń Uczestników, złożonych na platformie zawierających informacje o: 
a) średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów poprzedzających okres organizacji Akademii, 
b) osiągnięciach naukowych Uczestników, w szczególności w obszarze bankowości; 
c) osiągnięciach organizacyjnych Uczestników, w szczególności w obszarze bankowości. 

mailto:krzysztof.kil@uek.krakow.pl
mailto:knb@uek.krakow.pl
http://www.becas-santander.com/


 

2 
 

5. Organizatorzy powołają Komisję, która przyzna punkty za osiągnięcia naukowe i organizacyjne (maksymalnie 2 punkty w każdym obszarze). 
Na podstawie przesłanych wniosków zostanie sporządzona przez Organizatorów lista rankingowa uwzględniająca sumę punktów uzyskanych 
z trzech powyższych kryteriów. 25 osób z najwyższą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych do udziału w Warsztatach. 

6. Na podstawie wyników selekcji do Akademii przeprowadzonej przez Organizatorów zostanie wyłoniona grupa 25 uczestników, która weźmie 
udział w warsztatach prowadzonych w ramach Akademii oraz grupa 80 osób, które wezmą udział w wykładach otwartych w ramach Akademii. 
Wybrani w ten sposób uczestnicy Akademii zwani są dalej „Uczestnik” lub odpowiednio „Uczestnicy”.  

7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwiększeniu limitu miejsc, zarówno warsztatów, jak i wykładów 
otwartych. 

8. Uczestnikiem Akademii może zostać wyłącznie Student, który deklaruje znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. 
9. Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o decyzji w zakresie kwalifikacji 

do Akademii w terminie do 30 kwietnia 2019 roku. 
 

§ 3 

1. Udział Uczestnika w Akademii jest bezpłatny.  
2. Każdy z Uczestników, który ukończył edycję Akademii, tj. spełnił warunki zawarte w § 4 otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie 

Akademii. 
§ 4 

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność Uczestnika na co najmniej 3 wykładach otwartych oraz wykładzie podsumowującym, a w 
przypadku osób zakwalifikowanych na warsztaty także na obydwu warsztatach. 
1. Certyfikat będzie można odebrać wyłącznie w czasie Wykładu podsumowującego, w dniu 12 czerwca 2019 roku. 
2. Kwestia nieobecności na wykładach lub warsztatach wynikająca z choroby lub innych szczególnych okoliczności będzie rozpatrywana 

indywidualnie przez Organizatorów. 
 

§ 5 

1. Rezygnacja z udziału w Akademii możliwa jest jedynie do 10 maja w formie maila przesłanego na adres Koła Naukowego Bankowości UEK 
– knb@uek.krakow.pl. W miejsce osoby, która dokonała rezygnacji Organizatorzy zapraszają kolejnego uczestnika, który nie został 
zakwalifikowany do udziału w projekcie.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Akademii Santander Universidades na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2018/2019 

 

Temat Prelegent Rodzaj Termin Godzina Sala 

 Procesy rekrutacyjne i zarządzaniu personelem w banku 

 Metody zarządzania ryzykiem zasobów ludzkich 

 Cechy pożądane u potencjalnych pracowników banku w obliczu 

automatyzacji usług bankowych  

Katarzyna Sowińska-Bonder – Dyrektor Biura 

Marki Pracodawcy 

Barbara Sapiołko – specjalista ds. employer 

brandingu 

Wykład otwarty 14.05.2019 11:30 - 13:00 S 8 

 Współpraca banków z fintechami 

 Wpływ fintechów na zmianę modeli biznesowych banków  

 Neobanki 

 Kierunki współpracy i konkurencji między bankami a fintechami 

Łukasz Koseski - innovation project manager Wykład otwarty 15.05.2019 11:30 - 13:00 S 4 

 Kredyt hipoteczny - małżeństwo na całe życie? 

 Rynek kredytów hipotecznych wczoraj i dziś.  

 Kluczowe elementy procesu hipotecznego 

 Rekomendacja S – jak regulator wpływa na rynek?  

 Wyzwania związane ze zmienną i stałą stopą procentową. 

 Sprzedaż łączona z perspektywy banku i klienta. 

Tomasz Borkowski - ekspert ds. kredytów dla 

ludności  

Piotr Kluczek - specjalista ds. produktów 

bankowych  

Warsztat 23.05.2019 13:15 - 14:45 F713A 

 Project Finance – renewable energy and green building 

 Introduction to large scale project finance – decision making proces 

 Case study based on real life projects – renewable energy, green 

office buildings certificated by BREEAM, LEED / WELL 

Philip Humphreys – Credit Committee Chairman,  

Beata Gawryjołek – Credit Expert, 

Michał Klimczak – Credit Partner. 

Wykład otwarty 29.05.2019 13:15 - 14:45 S 4 

 Rola etyki w działalności bankowej 

 Odpowiedzialność społeczna i ekologiczna banków - w jaki sposób 

mogą wspierać otoczenie?  

Katarzyna Teter - menedżer ds. społecznej 

odpowiedzialności biznesu 
Wykład otwarty 06.06.2019 11:30 - 13:00 C sala E  

 Zarządzanie ryzykiem kredytowym – warsztaty 

 Strategie zarządzania ryzykiem kredytowym w banku 

 Metody oceny zdolności kredytowej 

 Przykłady oceny zdolności kredytowej dla studenta oraz 

mikroprzedsiębiorcy  

Piotr Małecki - Dyrektor Departamentu RI 

Zarządzania Portfelem Detalicznym 
Warsztat 11.06.2019 11:30 - 13:00 F713A 

 Ryzyka makro i mikroekonomiczne w działalności bankowej 

 Zarządzanie bankiem w kontekście spełniania wymogów 

kapitałowych 

 Jak w praktyce wygląda zarządzanie ryzykiem systemowym przez 

pracowników banku*  

 Wręczenie certyfikatów uczestnikom. 

Maciej Reluga - członek Zarządu Santander Bank 

Polska S.A., główny ekonomista Banku 

Wykład 

podsumowujący 
12.06.2019 9:45 - 11:15 S 8 

 


