
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów i doktorantów Wydziału 
Zarządzania UW ufundowanych przez Santander Universidades z dnia 12.03.2020 r. 

§ 1 
1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów i doktorantów Wydziału 

Zarządzania ufundowanych przez Santander Universidades, zwany dalej „Regulaminem” 
reguluje warunki i tryb przyznawania Stypendiów w ramach Programu Santander 
Universidades, zwanych dalej „Stypendiami”. 

2. Stypendia są przyznawane studentom i doktorantom Wydziału Zarządzania, zwanego dalej 
„Wydziałem”, na czas trwania umowy do dnia 30 września 2020 r. 
 

§ 2 
Wydział zrealizuje: 

1. Stypendia dla studentów i doktorantów: 
a) Stypendia przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z 

rozwojem naukowym i badawczym, wymianą międzynarodową, poprzez udział w 
konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę studencką. 

b) Stypendia mogą być przyznawane za osiągnięcia według kryteriów: 
- zaangażowanie społeczne, 
- zaangażowanie w inicjatywy na Uniwersytecie Warszawskim, 
- szczególne osiągnięcia w nauce i działalności pozauniwersyteckiej. 

2. W ramach przyznanych środków przez Santander Universidades zostanie przyznanych 5 
Stypendiów, w kwocie 3000 zł brutto najlepszemu studentowi lub doktorantowi w formie 
jednorazowego świadczenia pieniężnego. 

 

§ 3 
Decyzje w zakresie przyznania Stypendiów należą do Komisji Stypendialnej powołanej przez Dziekana 
Wydziału Zarządzania w formie zarządzenia, Programu Santander Universidades oraz Komitetu 
Monitorującego. 

§ 4 
W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele: 

1) Wydziału: 
a) prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz  
b) dr hab. Igor Postuła 
c) mgr Anna Matysiak-Kolasa 

2) Programu Santander Universidades: 
a)  mgr Jagoda Kozik 
b) mgr Łukasz Łoś. 

 
§ 5 

Komisja Stypendialna w szczególności: 

1) Wydaje decyzje w zakresie przyznawania Stypendiów; 
2) Zapewnia właściwą procedurę wykonania umowy; 
3) Określa wysokość i liczbę Stypendiów dla studentów, doktorantów; 
4) Analizuje wykonania podjętych inicjatyw; 



5) Proponuje podjęcie nowych działań; 
6) Sporządza raporty z oceny realizowanych projektów i proponuje plan kolejnych działań; 
7) Pośredniczy w rozstrzyganiu sporów między stronami; 
8) W szczególnych przypadkach może dokonać zmian osobowych Komitetu Monitorującego. 

 

§ 6 
1. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje większością głosów w obecności jej członków. 
2. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 7 
1. Stypendia, o których mowa w §2 mogą być przyznawane na wniosek studenta lub 

doktoranta. 
2. Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia należy składać przez platformę 

www.santander-grants.com do 31 maja 2020 r. 
3. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Komisję Stypendialną najpóźniej do 30 czerwca 2020 

r. 
4. Wypłata Stypendium będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 

w terminie 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia wniosku. 

§ 8 
Wniosek o Stypendium Santander Universidades w wysokości 3000 zł brutto (słownie: trzy 
tysiące złotych brutto) może złożyć student lub doktorant, który ukończył przynajmniej 
pierwszy rok studiów i spełnia następujące warunki: 

1. Jest studentem studiów I lub II stopnia, a w poprzednim roku akademickim osiągnął 
średnią z ocen z toku min. 4,0. 

2. Jest doktorantem na studiach III stopnia. 
3. Złożył w terminie wniosek w terminie wskazanym w §7 ust. 2. 

 
§ 9 

1. Podstawą wypłaty Stypendium Santander Universidades jest posiadanie statusu studenta lub 
doktoranta Wydziału Zarządzania UW. 

2. Jeżeli Stypendysta utraci status studenta lub doktoranta w danym roku akademickim jest 
zobowiązany do zwrotu 50% otrzymanego świadczenia. 

3. Stypendium zostanie przekazane na wskazany przez Stypendystę rachunek bankowy w 
Santander Bank Polska S.A. 

 
§ 10 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dziekana Wydziału po 
wcześniejszej konsultacji przez Komitet Monitorujący. 

 
§ 11 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Komitet 
Monitorujący. 

 
 


