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REGULAMIN PROJEKTU 

„MENTORING DLA STUDENTÓW” 

realizowanego przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiej Sieci Biur Karier 

Mentor  

……………………………………………………………………………………. 
Imię i Nazwisko / Firma   

Mentee 

……………………………………………………………………………………. 
Imię i Nazwisko / Wydział / Kierunek /Specjalizacja 

 

1. Projekt zakłada spotkania Mentora z Mentee w okresie od marca do czerwca 2018, w miejscu dogodnym 
dla obu partnerów. 

2. Zarówno Mentor jak i Mentee biorą nieodpłatny udział w programie - korzyścią jest nawiązanie 
niepowtarzalnej i inspirującej relacji. 

3. Mentoring nie jest formą coachingu ani tutoringu – jest to wyjątkowy rodzaj relacji bazujący na dawaniu 
wsparcia na drodze realizacji celów zawodowych. 

 

Pracownicy Biura Karier i Promocji Zawodowej UE 

4. Zajmują się rekrutacją Mentee do udziału w projekcie i kojarzeniem ich z Mentorami. 

5. Przedstawiają w formie przesłanych CV i formularzy zgłoszeniowych Mentees (max 5 kandydatów), 
z których Mentor wybiera min. 1 Mentee. 

6. Pomagają i wspierają w kwestii organizacji spotkań (możliwość zarezerwowania sali na UE). 

7. Organizują spotkania dla Mentorów oraz Mentee. 

8. Służą możliwością konsultacji z doradcami zawodu. 

9. Przeprowadzają ewaluację programu w postaci ankiet. 

10. Wystawiają zaświadczenia oraz rekomendacje dla Mentorów oraz Mentee o udziale w projekcie. 

 

Osoba Mentora 

11. Mentorem może być jedynie osoba fizyczna, która posiada umiejętności interpersonalne i przystępuje 
do projektu by pomóc Mentee w rozwoju, w formie relacji uczeń – mistrz. 

12. Mentor przed rozpoczęciem spotkań z Mentee nawiązuje kontakt z Pracownikiem Biura Karier, który ma 
na celu zdiagnozowanie powodów/motywów wzięcia udziału w projekcie. 

13. Mentor otrzymuje dokumenty aplikacyjne max 5 kandydatów na Mentee i dokonuje samodzielnego 
wyboru spośród nich (min. 1 osobę).  

14. Mentor dzieli się z Mentee swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami podczas spotkań 
indywidualnych i kontaktów mentoringowych. 
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15. Mentor w sytuacjach tego wymagających powinien zapoznać Mentee z regulaminem pracy, przepisami  
o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy służbowej w zakresie wynikającym z jego 
udziału w spotkaniach. 

16. Mentor utrzymuje stały kontakt z Biurem Karier (odpisuje na maile, odpowiada na telefony) i informuje 
o wszelkich zmianach związanych z udziałem w projekcie własnym oraz Mentee. Bierze również udział 
w ewaluacji projektu. 

17. Mentor bierze udział w spotkaniach jakie są realizowane w trakcie działania. 

 

Osoba Mentee 

18. Mentee inicjuje pierwsze indywidualne spotkanie z Mentorem. 

19. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach z Mentorem zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 

20. Przestrzega zasad i zobowiązań ustalonych z Mentorem na początku projektu. 

21. Zachowuje tajemnicę informacji udostępnianych w czasie odbywania mentoringu. 

22. Bierze udział w organizowanych przez Biuro Karier zadaniach i spotkaniach w ramach projektu. 

23. Bierze udział w ewaluacji projektu. 

24. Informuje organizatora tj. Biuro Karier o wszelkich zmianach związanych z własnym i Mentora udziałem 
w projekcie. 

25. Po zakończeniu projektu i wypełnieniu wszystkich zobowiązań Mentee otrzymuje certyfikat. 

 

 

……………………………………  ……………………………………………   ……………………………………. 
Biuro Karier              Mentor               Mentee 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na upublicznianie swojego wizerunku w postaci zdjęć, filmów i ewentualnych wypowiedzi na potrzeby promocji projektu „Mentoring dla 
Studentów”, upowszechnianej na terenie uczelni oraz strony internetowej Biura Karier Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
 
 
 

……………………………………  ……………………………………………   ……………………………………. 
Biuro Karier                               Mentor                               Mentee 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
 

 

          


