
 

 

REGULAMIN PROGRAMU „MENTORING DLA STUDENTÓW” 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie „Mentoring dla Studentów” w roku 

akademickim 2021/2022, zwanym dalej „Programem”.  

2. Organizatorem Programu jest Centrum Współpracy z Biznesem - Biuro Karier 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

3. Program jest inicjatywą realizowaną na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, we współpracy z wrocławskim środowiskiem partnerów 

biznesowych. Celem programu jest stworzenie przestrzeni do kształtowania marki 

osobistej studentów w oparciu o posiadany potencjał studentów/ek pod okiem 

doświadczonych Mentorów i Mentorek. 

4. Program jest realizowany jest w trakcie trwania roku akademickiego 2021/2022,  

w okresie od dnia 01.10.2021 r.  do dnia 30.06.2022 r. 

5. Program jest realizowany w formułach do wyboru: stacjonarnie, online lub hybrydowo.  

6. Udział w Programie dla wszystkich Uczestników jest nieodpłatny. 

 

§ 2 Uczestnicy/czki Programu 

1. Mentorem/ką w Programie może zostać osoba, która: 

a) posiada wyższe wykształcenie, co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe 

oraz umiejętności pozwalające na efektywne przekazywanie wiedzy i pomoc  

w rozwoju zawodowym Mentee, w formie relacji Mistrz- Uczeń; 

b) prześle wypełniony przez siebie formularz zgłoszeniowy i wyrazi niezbędne 

zgody; 

c) pozytywnie przejdzie weryfikację Organizatora i zostanie przyjęta do pełnia roli 

Mentora/ki w programie. 

2. Zgłoszenie Mentorów/ek do udziału w Programie odbywa się poprzez wypełnienie  

i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego  na stronie Centrum Współpracy  

z Biznesem oraz do przesłania na adres mailowy mentoring.bk@ue.wroc.pl fotografii 

niezbędnej do przygotowania profilu Mentora/ki. 

 



 

 

3. Mentee w Programie może zostać osoba, która: 

a) jest studentem/ką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu realizującym/ą  

studia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym; 

b) jest absolwentem/ką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i ukończył/a 

studia w roku akademickim poprzedzającym rok realizacji Programu; 

c) wyróżnia się wynikami w nauce, szczególnymi uzdolnieniami, działalnością 

społeczną; 

d) prześle wypełniony przez siebie formularz zgłoszeniowy i wyrazi niezbędne 

zgody; 

e) pozytywnie przejdzie weryfikację Organizatora i zostanie zakwalifikowana do 

etapu rozmów kwalifikacyjnych z Mentorami/kami; 

f) odbędzie rozmowy rekrutacyjne i otrzyma informację o przyjęciu do Programu 

jako Mentee.  

4. Zgłoszenie Mentees do udziału w Programie odbywa się poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie Centrum Współpracy z Biznesem oraz przesłanie 

CV wraz z listem motywacyjnym uzasadniającym chęć udziału w Programie.   

 

§ 3 Rekrutacja do Programu 

1. Zgłoszenia Mentorów przyjmowane będą w terminie 20.09-3.10.2021 r.  

2. Zgłoszenia Mentees przyjmowane będą w terminie 11-31.10.2021 r.    

3. Organizator Programu przeprowadza weryfikację zgłoszeń Mentorów/ek oraz zaprasza do 

dalszego udziału osoby, które przejdą pozytywnie proces rekrutacji. Następnie 

przygotowuje profil Mentora/ki na podstawie informacji przekazanych  

w formularzu zgłoszeniowym. Profile będą umieszczone na stronie Centrum Współpracy 

z Biznesem w trakcie realizacji Programu. 

4. Organizator Programu przeprowadza weryfikację zgłoszeń Mentees oraz zaprasza do 

dalszego udziału osoby, które pozytywnie przejdą ten etap. Drugim etapem procesu 

rekrutacyjnego jest udział w badaniu kompetencji osobistych. Na podstawie badania, 

rekomendowane osoby zapraszane są na rozmowy z potencjalnymi Mentorami/kami 

wskazanymi przez  Organizatora Programu. 



 

 

5. Następnie Mentorzy/ki przeprowadzają rozmowy rekrutacyjne z potencjalnymi 

kandydatami/kami na Mentees, wskazanymi przez Organizatora Programu. 

6. Mentorzy/ki otrzymują CV oraz list motywacyjny kandydata/ki, złożony  

w pierwszym etapie rekrutacji.  

7. Po zakończeniu rozmów rekrutacyjnych Mentorzy/ki sporządzają i przesyłają 

Organizatorowi Programu listy rankingowe, wskazujące preferencje współpracy  

z wybranymi kandydatami/kami. 

8. Po zakończeniu rozmów rekrutacyjnych kandydaci/tki sporządzają i przesyłają listy 

rankingowe, wskazujące preferencje współpracy z poszczególnymi Mentorami/kami. 

9. Organizatorzy na podstawie list rankingowych dokonują doboru par Mentor/ka-Mentee, 

starając się o jak najlepsze uwzględnienie wskazanych preferencji.  

10. Liczba par mentoringowych biorących udział w Programie będzie zależała od liczby 

zgłoszeń oraz możliwości utworzenia odpowiednich par. 

 

§ 4 Realizacja Programu przez Uczestników 

1. Główne założenia Programu obejmują: 

a) realizację minimum dziesięciu spotkań Mentora/ki z Mentee w okresie grudzień 

2021  -  maj 2022; 

b) obowiązkowy udział Uczestników/czek Programu w spotkaniu inauguracyjnym  

w grudniu 2021 oraz 3-godzinne szkolenie wprowadzające do procesu 

mentoringowego dla Mentorów i 2-godzinne szkolenie wprowadzające do 

procesu mentoringowego dla Mentees;  

c) dodatkowy udział Mentorów/ek w 3 szkoleniach doskonalących realizowanych  

w trakcie Programu przez Organizatora; 

d) udział Uczestników/czek Programu w spotkaniu połowinkowym w marcu 2022; 

e) udział Uczestników/czek Programu w spotkaniu zamykającym Program  

w czerwcu 2022 r. 

2. Zasady współpracy pomiędzy Mentorem/ką a Mentee: 

a) Mentee jako pierwszy/a inicjuje indywidualne spotkanie z Mentorem/ką; 

b) para mentoringowa podczas pierwszego spotkania ustala kontrakt 

współpracy; 



 

 

c) obie strony przestrzegają zasad i zobowiązań ustalonych w kontrakcie; 

d) zalecana forma kontaktu: spotkania online lub bezpośrednia, w zależności od 

preferencji oraz bieżących zaleceń bezpieczeństwa sanitarnego; 

e) para mentoringowa zobowiązują się do zachowania tajemnicy informacji 

udostępnianych w czasie trwania programu i po jego zakończeniu; 

f) Mentor/ka zapoznaje 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. 

3. Zasady raportowania realizacji Programu przez Mentorów/ki i Mentees dotyczą: 

a) uczestnictwa w monitoringu realizacji procesów mentoringowych, drogą 

telefoniczną lub w formie ankiety on-line przeprowadzanego przez 

Organizatora Programu;  

b) wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu Programu; 

c) utrzymywania stałego kontaktu z Organizatorem programu (odpisywania na 

maile, odpowiadania na telefony);  

d) informowania Organizatora o wszelkich zmianach związanych ze swoim  

udziałem w Programie. 

 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników/czek Programu jest Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120, 

53-345 Wrocław. 

2. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu spełnia obowiązek informacyjny wobec 

Mentorów/ek i Mentees poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej jako załącznik do 

Regulaminu. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1.  Zgłoszenie Uczestnika/czki do Programu jest równoznaczne z akceptacją postanowień     

Regulaminu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia wybranych osób do roli Mentora/ki  

w trybie indywidualnym niezależnie od naboru.  



 

 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia wybranych osób do roli Mentee  

w trybie indywidualnym niezależnie od naboru. 

4. Rezygnacja Uczestnika/czki z udziału w Programie jest możliwa na podstawie pisemnie 

przekazanej informacji wraz z uzasadnieniem swojej decyzji. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia Uczestników/czek z Programu  

w trakcie jego trwania w przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub działania 

sprzecznego z celami Programu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, 

z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax 

+48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem: iod@ue.wroc.pl; 

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu „Mentoring dla 

studentów” przez Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, działającego na podstawie zadań wynikających z powołania jednostki w 

zarządzeniu nr 57/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 

lipca 2018 r. w sprawie powołania Centrum Współpracy z Biznesem; 

4. Kategorie danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 

(Mentor) oraz kierunek studiów i nr albumu (Mentee); 

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: pracownicy Centrum Współpracy  

z Biznesem, Władze Wydziałów, Rektor oraz Prorektorzy wraz z jednostkami 

zaangażowanymi w realizację Programu;  

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej; 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy 

w  charakterze Mentora/Mentee; 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781) lub przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1 ze zm.); 

10. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu; 

11. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie 

z usług i działań Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu; 

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 
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