
 

  
 

„MENTORING DLA STUDENTÓW”
realizowanego 

w ramach Dolno
 

 
 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Pro

 
2. Definicje: 

a) Program mentoringu  - jest zorientowany na odkrywanie i rozwijanie potencjału Mentee. Mentoring
opiera się na inspiracji, stymulowaniu oraz przywództwie i polega głównie na tym, by Mentee, dzi
odpowiednim zabiegom Mentora, poznawał siebie, rozwijaj

b) Organizator – Międzyuczelniane Biuro Karier
c) Uczestnik Programu – Mentor (do

 
3. Program mentoringu realizowany jest przez Mi

w ramach Dolnośląskiej Sieci Biur Karier
 

4. Okres realizacji III edycji Programu „Men
 

5. W ramach Programu przewidzian
z Mentee (student) w okresie od 
warsztaty dla Studentów. 
 

6. Zarówno Mentor jak i Mentee z tytułu brania udziału w programie nie ponosz
i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, korzy

 

 
1. Do udziału w Projekcie uprawnione s

a) w celu ubiegania się o status M
� posiadanie bogatego do

i doświadczeniami ze studentami 
� wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

b) w celu ubiegania się o status Mentee:
� studenci III roku studiów I stopnia lub studen

w projekcie, dyspozycyjn
 

2. Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy:
� rekrutacja Mentorów rozpocznie si
� rekrutacja Mentee będzie miała miejsce od 

 
3. Rekrutacja odbywa się: 

a) Mentee  - na podstawie odpowiedzi udzielonych w for
stronie internetowej Biura Karier 
Studentów. Student aplikuje do jednego wybranego Mentora. 
zgłoszeniowych Mentor dokonuje wy

Międzyuczelniane Biuro Karier 
ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław 

tel. 71 375 71 34 
www.careers.uni.wroc.pl 

 
REGULAMIN PROGRAMU 

„MENTORING DLA STUDENTÓW”  
 przez Międzyuczelniane Biuro Karier we Wrocławiu

w ramach Dolnośląskiej Sieci Biur Karier 

§ 1 INFORMACJE O PROGRAMIE 

la warunki uczestnictwa w Programie: „Mentoring dla Studentów”.

jest zorientowany na odkrywanie i rozwijanie potencjału Mentee. Mentoring
 na inspiracji, stymulowaniu oraz przywództwie i polega głównie na tym, by Mentee, dzi

odpowiednim zabiegom Mentora, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samo
dzyuczelniane Biuro Karier. 

ntor (doświadczony pracownik/menedżer) i Mentee (student)

realizowany jest przez Międzyuczelniane Biuro Karier we Wrocławiu 
skiej Sieci Biur Karier. 

edycji Programu „Mentoringu dla Studentów” trwa od grudnia 201

przewidziane są nieformalne spotkania Mentora (doświadczony pracownik/mened
w okresie od lutego do maja 2014, w miejscu dogodnym dla obu partnerów, 

Zarówno Mentor jak i Mentee z tytułu brania udziału w programie nie ponosz
adnego wynagrodzenia, korzyścią  jest nawiązanie niepowtarzalnej i inspiruj

§ 2 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

Do udziału w Projekcie uprawnione są osoby, które muszą spełniać następujące kryteria:
Mentora: 

posiadanie bogatego doświadczenia zawodowego i chęć podzielenia się
wiadczeniami ze studentami  

wypełnienie Formularza zgłoszeniowego  
 o status Mentee: 

III roku studiów I stopnia lub studenci studiów II stopnia, 
w projekcie, dyspozycyjni i zmotywowani do działania na rzecz własnego rozwoju

Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy: 
rekrutacja Mentorów rozpocznie się 01.12.2013 r.  i potrwa do 29.01.2014

ędzie miała miejsce od 14.01 – 05.02.2014 r. 

na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym, znajduj
Biura Karier w tzw. Strefie Studenta w zakładce Program Mentoringu dla 

tudent aplikuje do jednego wybranego Mentora. Spośród nadesłanych formularzy 
Mentor dokonuje wyboru Kandydatów na Mentee. 

we Wrocławiu 

: „Mentoring dla Studentów”. 

jest zorientowany na odkrywanie i rozwijanie potencjału Mentee. Mentoring 
 na inspiracji, stymulowaniu oraz przywództwie i polega głównie na tym, by Mentee, dzięki 

c w ten sposób samoświadomość. 

er) i Mentee (student). 

dzyuczelniane Biuro Karier we Wrocławiu  

2013 do maja 2014 r. 

wiadczony pracownik/menedżer) 
jscu dogodnym dla obu partnerów, jak również 

Zarówno Mentor jak i Mentee z tytułu brania udziału w programie nie ponoszą żadnych kosztów  
zanie niepowtarzalnej i inspirującej relacji. 

ce kryteria: 

 podzielenia się swoją wiedzą  

 zainteresowani udziałem  
do działania na rzecz własnego rozwoju. 

1.2014 r. 

mularzu zgłoszeniowym, znajdującym się na 
tzw. Strefie Studenta w zakładce Program Mentoringu dla 

ród nadesłanych formularzy 



 

  
 

b) Mentor – na podstawie formularza zgłoszeniowego i rozmowy z doradcami kariery Mi
Biura Karier we Wrocławiu 
 

4. Przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych kandydaci 
się z treścią niniejszego Regulaminu.
 

5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacj
dla Studentów” oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu, a tak
na nieodpłatne utrwalenie oraz rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii i ewentualnych wypowiedzi 
podsumowujących projekt. 
 

6. Regulamin uczestnictwa w Programie
Międzyuczelnianym Biurze Karier. 
 

7. Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do udziału w Pro
elektronicznej. 

 

 
1. W ramach Programu „Mentoring dla Studentów” przewidzianych jest:

a) minimum 5 nieformalnych spotka
okresie od lutego do maja 201
powinno trwać nie krócej niż 1 godzin

b) warsztaty dla Mentee prowadzone prze
godzinach popołudniowych; 

c) spotkanie Mentorów biorących udział w Programie.
 

2. Po zakończeniu Programu odbę
i zostaną wręczone certyfikaty udziału w Pro
 

3. Spotkania mentorskie rozpoczną się
 

4. Terminy działań zostaną szczegółowo okre
uczestnikom Programu. 

 
§ 4 PRAWA I OBOWI

1. Każdy uczestnik (Mentor i Mentee) ma prawo do:
� udziału w Programie zgodnie z postanowieniami niniejszego 
� otrzymania certyfikatu potwierdzaj
� otrzymania pomocy merytoryczno

 
2. Obowiązki Międzyuczelnianego Biura Karier:

� rekrutacja Mentorów i Mentee do udziału w 
� pomoc i wsparcie

na UWr, ul. Szczytnicka 11)
� organizacja warsztatów dla Mentee
� wystawienie certyfikatów uczestnictwa dla Mentee 
 
 
 

Międzyuczelniane Biuro Karier 
ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław 

tel. 71 375 71 34 
www.careers.uni.wroc.pl 

na podstawie formularza zgłoszeniowego i rozmowy z doradcami kariery Mi

Przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych kandydaci na Mentorów i Mentee maj
 niniejszego Regulaminu. 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu „Mentoring 
eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu, a tak
oraz rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii i ewentualnych wypowiedzi 

gramie dostępny jest na stronie internetowej www.caarers.uni.wroc.pl
 

Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane w formie 

§ 3 ORGANIZACJA ZAJ ĘĆ 

W ramach Programu „Mentoring dla Studentów” przewidzianych jest: 
minimum 5 nieformalnych spotkań Mentora (doświadczony pracownik/menedż

do maja 2014, w miejscu dogodnym dla obu partnerów, przy czym ka
ż 1 godzinę; 

adzone przez doradców kariery, które odbędą 

cych udział w Programie. 

odbędzie się spotkanie podsumowujące, nastą
certyfikaty udziału w Programie. 

ą się w lutym 2014 r. 

 szczegółowo określone w harmonogramie, który zostanie podany do wiadomo

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROGRAMU 
 

Mentor i Mentee) ma prawo do: 
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Programie, po jego zako
otrzymania pomocy merytoryczno-logistycznej od organizatora Programu.

dzyuczelnianego Biura Karier: 
Mentorów i Mentee do udziału w Programie; 

pomoc i wsparcie w organizacji spotkań (możliwość zarezerwowania sali 
na UWr, ul. Szczytnicka 11); 

acja warsztatów dla Mentee oraz spotkania Mentorów; 
enie certyfikatów uczestnictwa dla Mentee oraz rekomendacji dla Mentorów

na podstawie formularza zgłoszeniowego i rozmowy z doradcami kariery Międzyuczelnianego 

mają obowiązek zapoznać 

 Regulaminu Programu „Mentoring 
eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu, a także 
oraz rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii i ewentualnych wypowiedzi 

www.caarers.uni.wroc.pl oraz w 

ą poinformowane w formie 

wiadczony pracownik/menedżer) z Mentee (student) w 
, w miejscu dogodnym dla obu partnerów, przy czym każde spotkanie 

 się w lutym 2014 r., w 

ce, nastąpi ewaluacja Programu  

lone w harmonogramie, który zostanie podany do wiadomości 

 

Regulaminu; 
Programie, po jego zakończeniu; 

gramu. 

ść zarezerwowania sali  

i dla Mentorów. 



 

  
 

3. Obowiązki Mentee: 
� regularnie i aktywnie uczestni

objętych Programem mentorskim
� przestrzega zasad i zobowią
� zachowuje tajemnicę informacji udost
� informuje organizatora Programu, tj. Biuro Karier o wszelkich zmianach zwi

z udziałem w Programie; 
� wypełnia ankiety ewaluacyjn
� aktywnie współpracuje z O

Programie. 
 

4. Obowiązki Mentora: 
� Mentor na podstawie złożonych przez studentów formularzy zgłoszeniowych wybiera Mentee;
� Mentor inicjuje pierwsze spotkanie z Mentee i koo
� Mentor utrzymuje stały kontakt z 

związanych z udziałem w Programie
� Mentor zobowiązany jest do aktywnej współpracy z 
� wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zako

 
5. W przypadku rezygnacji Mentee z udziału w Pro

złożenia u Organizatora pisemnego o
 

6. Uczestnik Projektu obowiązany jest poinformowa
kontaktowych. 

 
7. Warunkiem ukończenia Programu i otrzymania certyfikatu uczestnictwa jest obecno

ustalonych spotkań, aktywny udział w spotkaniach mentoringowych i wykonywanie case
przez Mentora. 

 

 
1. Wszelkie informacje o Projekcie znajduj
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego R
3. Niniejszy regulamin udziału w Programie „Mentoring dla Studentów” 

2013 r. 
 

 
 

 
……………………………………  
Międzyuczelniane Biuro Karier  
            we Wrocławiu 
 
 

 

Międzyuczelniane Biuro Karier 
ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław 

tel. 71 375 71 34 
www.careers.uni.wroc.pl 

e uczestniczy we wszystkich działaniach (spotkania, szkolenia/ warsztaty) 
mentorskim organizowanych przez Międzyuczelniane Biuro Karier;

przestrzega zasad i zobowiązań ustalonych z mentorem na początku projektu;
 informacji udostępnianych w czasie odbywania Programu Mentoringu;

informuje organizatora Programu, tj. Biuro Karier o wszelkich zmianach zwi

ewaluacyjne w trakcie i po zakończeniu Programu; 
Organizatorem Programu, Mentorem i innymi osobami,

żonych przez studentów formularzy zgłoszeniowych wybiera Mentee;
inicjuje pierwsze spotkanie z Mentee i koordynuje przebieg całego procesu;

Mentor utrzymuje stały kontakt z Organizatorem Programu i informuje o wszelkich zmianach 
Programie; 

zany jest do aktywnej współpracy z Organizatorem Programu i Mentee;
wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu Programu. 

z udziału w Programie niezależnie od przyczyny, zobowi
enia u Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem jego przyczyny.

zany jest poinformować Organizatora Programu o ka

czenia Programu i otrzymania certyfikatu uczestnictwa jest obecno
, aktywny udział w spotkaniach mentoringowych i wykonywanie case

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie www.caarers.uni.wroc.pl 
ść zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Pro
Programie „Mentoring dla Studentów”  wchodzi w życie z dniem 

………………………………  …………
          Mentor     

      

"Mistrz nie jest kimś, kto czegoś uczy; mistrz to kto
do dołożenia wszelkich starań

"Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajd

(spotkania, szkolenia/ warsztaty) 
dzyuczelniane Biuro Karier; 

tku projektu; 
pnianych w czasie odbywania Programu Mentoringu; 

informuje organizatora Programu, tj. Biuro Karier o wszelkich zmianach związanych  

innymi osobami, biorącymi udział w 

onych przez studentów formularzy zgłoszeniowych wybiera Mentee; 
rdynuje przebieg całego procesu; 

i informuje o wszelkich zmianach 

rganizatorem Programu i Mentee; 

nie od przyczyny, zobowiązany jest on do 
z podaniem jego przyczyny. 

 Organizatora Programu o każdej zmianie danych 

czenia Programu i otrzymania certyfikatu uczestnictwa jest obecność na minimum 80% 
, aktywny udział w spotkaniach mentoringowych i wykonywanie case’ów przygotowanych 

egulaminu w trakcie trwania Programu. 
wchodzi w życie z dniem 23 listopada 

……………………………… 
Mentee             

    
 

 uczy; mistrz to ktoś, kto zachęca ucznia  
enia wszelkich starań, aby odkrył to, o czym już wie." 

Paulo Coelho (1947) 
 
 

, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł." 
Robert Toro Kiyosaki (1947) 


