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REGULAMIN PROGRAMU 

„MENTORING DLA STUDENTÓW” Edycja IX 2018/2019 

realizowanego przez Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu  

Postanowienia ogólne:  

 

1. Program zakłada realizację minimum dziesięciu spotkań Mentora z Mentee w okresie  listopad 
2018- maj 2019 w miejscu dogodnym dla obu uczestników.  

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. 

4. Mentorem może być osoba, która posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe oraz 
umiejętności pozwalające na efektywne przekazywanie wiedzy i pomoc w rozwoju 
zawodowym Mentee, w formie relacji uczeń – mistrz.  

5. Po zakończeniu programu i wypełnieniu wszystkich zobowiązań, Mentorzy oraz Mentee 
otrzymują certyfikat.  

 

Pracownicy Centrum Współpracy z Biznesem UE zobowiązani są do:  

1. Rekrutacji Mentee do udziału w projekcie i kojarzenia ich z Mentorami. 

2. Przedstawienia Mentorom maksymalnie pięciu CV i formularzy zgłoszeniowych Mentees, z 
których Mentor wybierze minimum 1 Mentee, z którym nawiąże współpracę.  

3. Organizacji spotkania szkoleniowego dla Mentorów oraz Mentee. 

4. Udzielenia konsultacji uczestnikom w trakcie trwania programu. 

5. Przeprowadzenia  ewaluacji oraz monitoringu programu. 

6. Wystawienia certyfikatów potwierdzających udział w projekcie dla Mentorów oraz Mentee. 

 

Osoba Mentora zobowiązuje się do:  

1. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego  na stronie Centrum Współpracy z 
Biznesem oraz do przesłania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia programu. 
Wymagane dokumenty to: CV, zdjęcie oraz kompletny formularz zgłoszeniowy.  

2. Dokonania samodzielnego wyboru spośród CV nadesłanych kandydatów. (min. 1 osoba).  

3. Dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w trakcie trwania procesu 
mentoringowego. 

4. Zapoznania Mentee,  w sytuacjach tego wymagających, z regulaminem pracy, przepisami  
o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy służbowej w zakresie 
wynikającym z jego udziału w spotkaniach. 
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5. Utrzymywania stałego kontaktu z Centrum Współpracy z Biznesem (odpisywania na maile, 
odpowiadania na telefony) i informowania o wszelkich zmianach (własnych i Mentee) 
związanych z udziałem w programie. Mentor zobowiązuje się również do wzięcia udziału w 
ewaluacji programu.   

6. Dołożenia wszelkich starań, aby wziąć udział w  realizowanych przez Centrum Współpracy z 
Biznesem spotkaniach i szkoleniach. 

7. Przestrzegania terminu spotkań ustalonych wcześniej z Mentee.  

 

Osoba Mentee zobowiązuje się do:  

1. Zainicjowania pierwszego indywidualnego spotkania z Mentorem. 

2. Aktywnego uczestnictwa w spotkaniach z Mentorem, zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem. 

3. Punktualnego stawiania się na spotkania umówione z Mentorem. 

4. Przestrzegania zasad i zobowiązań ustalonych z Mentorem na początku programu. 

5. Zachowania tajemnicy informacji udostępnianych w czasie trwania programu i po jego 
zakończeniu.  

6. Udziału w  realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem spotkaniach i szkoleniach.  

7. Wzięcia udziału w ewaluacji projektu.  

8. Poinformowania organizatora tj. Centrum Współpracy z Biznesem, o wszelkich zmianach 
związanych z własnym i Mentora udziałem w programie. 

 

 

  
 
 
          

 


