
 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU„MENTORING DLA STUDENTÓW”  
Edycja XI 2020/2021 

realizowanego przez  
Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu  

Postanowienia ogólne:  

 

1. Program zakłada realizację minimum dziesięciu spotkań Mentora z Mentee w okresie  grudzień 
2020  -  maj 2021. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne rekomendujemy korzystanie ze 
zdalnych form komunikacji.  

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

3. Celem mentoringu jest stworzenie przestrzeni do kształtowania marki osobistej studentów  
w oparciu o posiadany potencjał pod okiem doświadczonych Mentorów.  

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 potwierdząjacy udział w programie.  

 

Pracownicy Centrum Współpracy z Biznesem UE zobowiązują się do:  

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

2. Zorganizowania spotkania rekrutacyjnego w terminie do 2-ego grudnia 2020 oraz 
koordynowania procesu dobierania par mentoringowych.  

3. Organizacji spotkań: szkoleniowego, „połowinek” i zakończenia dla Mentorów oraz Mentee. 

4. Udzielenia wsparcia doradczego (coaching, superwizja) uczestnikom w trakcie trwania 
programu. 

5. Przeprowadzenia  ewaluacji oraz monitoringu programu. 

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

 

Mentor 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: zdjęcie oraz kompletny formularz zgłoszeniowy.  

2. Przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z potencjalnymi kandydatami na Mentee 
wskazanymi przez Centrum Współpracy z Biznesem. 

3. Sporządzenia listy rankingowej potencjalnych kandydatów po spotkaniach rekrutacyjnych. 

4. Udziału w  realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem spotkaniach, w tym szkoleniu 
wstępnym, spotkaniu „połowinkowym”, uroczystym zakończeniu.  



 

 

5. 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. 

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

7. Przestrzegania terminu spotkań ustalonych wcześniej z Mentee. 

8. 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.  

9. Wzięcia udziału w ewaluacji programu (wypełnienia ankiety ewaluacyjnej).   

 

 

Mentee zobowiązuje się do:  

1. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Centrum Współpracy  
z Biznesem.  

2. Wzięcia udziału w obowiązkowych rozmowach rekrutacyjnych z potencjalnymi Mentorami 
wskazanymi  przez  Centrum Współpracy z Biznesem. 

10. Udziału w  realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem spotkaniach, w tym szkoleniu 
wstępnym, spotkaniu „połowinkowym”, uroczystym zakończeniu.  

3. Zainicjowania pierwszego, indywidualnego spotkania z Mentorem. 

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

5. Punktualnego stawiania się na spotkania umówione z Mentorem. 

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

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

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

9. Utrzymywania stałego kontaktu z Centrum Współpracy z Biznesem (odpisywania na maile, 
odpowiadania na telefony).  

10. Wzięcia udziału w ewaluacji programu (wypełnienia ankiety ewaluacyjnej). 


