
Centrum Współpracy 

z Biznesem

Jedno miejsce - wiele możliwości



Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XII edycji

Programu Mentoring dla Studentów UEW w roku

akademickim 2021/2022.

Program od 2010 roku jest skutecznie realizowany na

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, początkowo

przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej, obecnie przez

sekcję Centrum Współpracy z Biznesem – Biuro Karier.

Celem programu jest stworzenie przestrzeni

do kształtowania marki osobistej Studentów i Studentek

UEW w oparciu o posiadany potencjał pod okiem

doświadczonych Mentorów i Mentorek wywodzących się

ze środowiska partnerów biznesowych.

.
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http://www.biurokarier.wroclaw.pl/pracodawcy/9650/mentoring.html


Program Mentoring dla Studentów UEW jest nastawiony

na wykorzystanie jednej z najbardziej efektywnych metod

nauki i rozwoju, opartej na długotrwałej partnerskiej relacji

bazującej na zaufaniu i szacunku pomiędzy

Mentorem/Mentorką – doświadczonym praktykiem

biznesu i/lub szeroko pojętej edukacji oraz Mentee –

Studentem/Studentką Uniwersytetu Ekonomicznego we

Wrocławiu. Biorąc udział w Programie, Mentees przy

wsparciu Mentorów i Mentorek zdobywają praktyczne

umiejętności oraz rozwijają swój osobisty i zawodowy

potencjał.
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Rok akademicki 2021/22 rozpoczynamy w rzeczywistości,

określanej jako B.A.N.I. Nową rzeczywistość

charakteryzują słowa tworzące akronim: Kruchość (Brittle),

Niepokój (Anxious), Nielinearność (Non-linear),

Niezrozumiałość (Incomprehensible)). Poprzednie dwie

edycje Programu – X i XI realizowane były w odmiennych

warunkach, w czasie wielkich zmian – wymagających

przemodelowania myślenia oraz postrzegania siebie

i otaczającej nas rzeczywistości. Możemy powiedzieć, że

udało nam się wypracować elastyczną formułę realizacji

programu, dopasowującą się do zmieniających się wyzwań

i okoliczności.
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Tegoroczny Program, przyniesie również nowe wyzwania,

z jednej strony, z uwagi na zmieniającą się rzeczywistość

i konieczność przedefiniowania sposobów działania, by się

w niej odnaleźć, z drugiej, ze względu na bogate potencjały

osób, które wnoszą do Programu swój zapał, wiedzę,

doświadczenie i pasję.
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Misją Mentorów i Mentorek jest pełnienie roli, łączącej w

sobie funkcje liderskie, doradcze i ewaluacyjne. Ich

działania są pomocą w rozwoju przedsiębiorczych postaw

i właściwego ukierunkowania Mentees, inspirują do

działania i wpierają odkrywanie potencjału innych,

jednocześnie wzbogacając się o nowe umiejętności. Rola

Mentorów i Mentorek to przede wszystkim zachęcanie do

osobistego i zawodowego rozwoju podopiecznych, poprzez

dzielenie się z nim fachową wiedzą i doświadczeniem.
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Idealny Mentor/Idealna Mentorka:

• posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,

• jest życzliwy/a i otwarty/a wobec innych,

• potrafi słuchać i jasno wyrażać swoje myśli,

• wspiera, dodaje odwagi i siły,

• jest wytrwały/a w działaniu i skutecznie osiąga swoje cele,

• potrafi budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu

i szacunku,

• jest dyspozycyjny/a co najmniej dwa razy w miesiącu na

spotkania z Mentee,

• traktuje program w sposób profesjonalny,

• jest otwarty/a na rozwijanie swoich kompetencji.
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Co zyskuje Mentor/Mentorka:

• kontakt z młodym pokoleniem zmotywowanych i utalentowanych 

osób, które wkraczają w dorosłe życie i rozpoczynają własną karierę 

zawodową,

• bycie autorytetem, który kształtuje świadome postawy przyszłych 

pracowników,

• uznanie wśród Mentee, wynikające z pełnienia roli lidera i eksperta,

• możliwość zaprezentowania świeżych, autorskich pomysłów i 

rozwiązań,

• doskonalenie w samorozwoju, 

• okazję do refleksji nad własnymi celami i możliwościami, 

• świeże spojrzenie i podejście młodego pokolenia do obszarów 

związanych z pracą zawodową.
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Ważne terminy:

• Rekrutacja Mentorów/ek (on-line) - termin: 20.09.- 3.10.2021

• Rekrutacja Mentee (on-line) - termin: 11-31.11.2021

• Spotkania rekrutacyjne (on-line) –termin: 8-17.11.2021

• Spotkanie inauguracyjne wraz ze szkoleniem–termin: grudzień 2021

• Indywidualne spotkania w relacji Mentor-Mentee

(stacjonarnie/on-line/hybrydowo) w okresie 

grudzień 2021 - maj 2022

• Spotkanie podsumowujące połowę procesu, tzw. „Połowinki”–

termin: marzec 2022

• Uroczyste zakończenie programu Mentoring dla Studentów –

termin: czerwiec 2022

PROGRAM MENTORING DLA STUDENTÓW UEW

zeskanuj

lub
kliknij

Program zakłada:

• dowolność w wyborze terminów oraz formy spotkań.

Rekomendujemy ustalanie formy kontaktu w zależności od

bieżących zaleceń sanitarnych,

• wsparcie organizacyjne i doradcze ze strony pracowników Biura

Karier Centrum Współpracy z Biznesem, w tym również

superwizję dla Mentorów,

• dodatkowe szkolenia, spotkania networkingowe i interwizyjno-

superwizyjne,

• możliwość budowania sieci kontaktów biznesowych i wymiany

doświadczeń wśród innych Mentorów.
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Jak zostać Mentorem?

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Programu oraz

wypełnienie formularza dostępnego na stronie

internetowej: Mentoring - Pracodawcy - Biuro Karier -

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Mamy nadzieję, że proponowany przez nas program 

będzie interesujący i wyrazicie Państwo chęć jego 

współtworzenia. 

Zapraszamy Państwa do grona naszych Mentorów i 

Mentorek!
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CENTRUM WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM

BIURO KARIER

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

e-mail: mentoring.bk@ue.wroc.pl

http://www.biurokarier.wroclaw.pl/pracodawcy/9650/mentoring.html
http://www.biurokarier.wroclaw.pl/pracodawcy/9650/mentoring.html

