REGULAMIN
REALIZACJI PROJEKTÓW SANTANDER UNIVERSIDADES W UKSW
Niniejszy dokument reguluje warunki i tryb przyznawania projektów realizowanych w ramach programu
Santander Universidades, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie
Umowy Darowizny 3/2019 z dnia 27. 03. 2019 r. (dalej: Umowa).
§1
Komitet Monitorujący, w składzie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy rozpatruje i przydziela:
1) wsparcie finansowe mobilności w projektach UKSW & Santander Universidades Mobility Fund;
2) stypendia szkoleniowe dla studentów z obsługi pakietu MS Office;
3) wsparcie finansowe programu praktyk i staży UKSW;
4) „Nagrodę Santander Universidades” dla najlepszych studentów, doktorantów, pracowników
uczelni z okazji 20-lecia utworzenia UKSW.
§2
Realizacja działań, o których mowa w §1 musi zakończyć się do 30 listopada 2019 r.
§3
1. Dofinansowanie/stypendium, o którym mowa w §1 pkt 1:
1)

może być przyznane osobie, która ukończyła co najmniej pierwszy semestr studiów i jest
studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich,
a w poprzednim roku akademickim osiągnął średnią ocen z toku studiów nie niższą niż 4,00.

2) może być przyznane pracownikowi UKSW, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest nauczycielem akademickim dla którego UKSW jest podstawowym miejscem pracy
i posiada znaczące osiągnięcia w obszarze rozwoju naukowego i badawczego lub wykazuje
się znaczącym zaangażowaniem w inicjatywy na rzecz rozwoju Uczelni;
b) nie był karany karą porządkową w roku poprzedzającym przyznanie dofinansowania.
2. Dofinasowanie w zakresie przyjazdów/wyjazdów studentów, doktorantów, pracowników UKSW oraz
uczelni z nim współpracujących, w ramach mobilności, o której mowa w § 1 pkt 1 obejmuje limit
minimum 20 dofinansowań mobilności;
3. Szkolenia dla studentów, o których mowa w § 1 pkt 2 będą realizowane wewnątrz Uczelni przez
Centrum Systemów Informatycznych UKSW. Limit miejsc obejmuje minimum 100 osób.
4. Osoba posiadająca status studenta, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może ubiegać się
o dofinasowanie stażu/praktyki, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni,
która przyjmuje studenta na staż/praktykę. Staż/praktyka może być realizowana w dowolnej
jednostce administracji wydziałowej i ogólnej. Uczelnia przeznacza 3 miejsca na staż (1 miejsce x 3
miesiące).
5) Nagroda, o której mowa w § 1 pkt 4 która będzie wręczana podczas uroczystej inauguracji roku
akademickiego, jest przyznawana studentom, doktorantom, pracownikom uczelni wyróżniającym się
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zaangażowaniem społecznym oraz inicjatywami na rzecz rozwoju Uczelni. Wnioski w sprawie nagród,
zawierające opis dokonań kandydata do nagrody, wraz z potwierdzeniem ze strony przełożonego
składa przełożony kandydata lub osoba zainteresowana. Limit wniosków obejmuje minimum 40
nagród.
§4
1. Wniosek o Stypendium należy złożyć przez platformę internetową www.santander-grants.com/pl.
2. Dofinansowanie/stypendium może
dofinansowanie/stypendium.
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3. Realizacja wszystkich działań, o których mowa w §1 musi zakończyć się do 30 listopada 2019 r.
§5
1. Podstawą ubiegania się o dofinasowanie/stypendium jest posiadanie statusu studenta lub
doktoranta UKSW lub pozostawanie z uczelnią w stosunku pracy. Jeżeli stypendysta utraci status
studenta albo pracownika w roku przyznania stypendium zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego
dofinansowania/stypendium.
2. Wypłata dofinansowania/stypendium będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia
pieniężnego:
1) w terminie 14 dni roboczych od daty wydania decyzji przez Komitet w przypadku opisanym
w §1 pkt 1;
2) zgodnie z regulaminem pracy UKSW w ostatnim dniu miesiąca w okresie trwania stażu.
3. Dofinasowanie/stypendium zostanie przekazane na wskazany przez Wnioskującego rachunek
bankowy w Santander Bank Polska, którego jest posiadaczem.
4. W projekcie Santander Universidades Mobility Found dofinansowanie, jest przeznaczone na wydatki
związane z dojazdem i/lub pobytem w ramach programu mobilności. Wnioskodawca zobowiązany
jest móc udokumentować wydatki poniesione w celach pobytu/dojazdu na uczelnię przyjmującą.
§6
1. Wysokość przyznawanego dofinansowania/stypendium oraz wartość przyznanych nagród ustalana
jest przez Komitet Monitorujący.
2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Komitet
Monitorujący.
§7
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podpisy członków Komitetu Monitorującego:
ze strony UKSW

ze strony SANTANDER UNIVERSIDADES
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