PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Oktatási Igazgatóság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Válj hallgatói mentorrá
és légy része egy egyetemi szintű oktatói-hallgatói mentorhálózatnak!
Légy te is mentor! Kapcsolódj be egy összegyetemi szintű oktatói és hallgatói mentorhálózatba! A PTE
bármely karáról várunk, ha szeretnél személyesen segíteni azoknak a hallgatótársaidnak, akiket a
lemorzsolódás veszélye fenyeget. A mentorhálózat kialakításával összefogjuk a lemorzsolódás
megelőzésére irányuló kezdeményezéseket, szakmailag támogatjuk mentorainkat valamint egy
tapasztalatcserét lehetővé tevő szakmai közösséget hozunk létre.
Kiket várunk? Jelentkezz, ha a PTE hallgatója vagy és ambíciót érzel arra, hogy mentorként külön
foglalkozz a lemorzsolódásra esélyes hallgatókkal és segítsd az oktatói mentorok munkáját.
Mi lesz a feladatod?
 1,5 napos képzésen való részvétel, választható időpontok:
2018. november 12-13. (hétfő 9:00-tól 17:00-ig és kedd 9:00-tól 13:00-ig)
2018. november 15-16. (csütörtök 9:00-tól 17:00-ig és péntek 9:00-tól 13:00-ig)
2018. november 24-25. (szombat 9:00-tól 17:00-ig és vasárnap 9:00-tól 13:00-ig)
 az oktatói mentorokkal való kapcsolattartás, a mentorprogram kari koordinációjában való
segítségnyújtás
 adatbázisok alapján kapcsolatfelvétel a lemorzsolódásra esélyes hallgatókkal, személyes
megszólítás, problémáik összegyűjtése, csoportos és/vagy egyéni szintű mentori támogatásuk
 hallgatói problémák típusától függően konkrét információ/segítség nyújtása (korrepetálás,
tanulmányi tanácsadás, egyetemi szolgáltatások ajánlása, megismertetése) vagy a hallgató
elirányítása a megfelelő szolgáltatáshoz/segítségnyújtó személyhez; valamint a hallgatók
megerősítése, motivációja
 a hallgatók becsatornázása kompetenciafejlesztő programokba, szolgáltatásokba
 a hallgatók utókövetése
 mentornapló vezetése, az egyéni és csoportos (személyes vagy online) találkozások pontos
dokumentálása
 a mentorprogram népszerűsítése a hallgatók körében (pl. Facebook csoport kialakításával,
események szervezésével, egyéb kreatív egyedi ötletekkel)
 mentorklubban való részvétel (félévente kb. 3 alkalom, cél: tapasztalatcsere, esetmegbeszélés,
továbbképzés)
 elvárt időráfordítás: heti 6 óra
Mire lesz szükséged?
 elkötelezettség a hallgatótársak segítésében
 jó kommunikációs készség, pozitív szemlélet
 empátia, alázat
 megfelelő időbeosztás, maximális felelősségvállalás
 korábbi tapasztalatok előnyt jelentenek
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Mit kapsz a munkádért?
 tanúsítványt adó szakmai képzést
 havi 20.000 Ft ösztöndíjat 20 hónapon keresztül
 inspiráló, támogató szakmai közösség részévé válhatsz
 erősödhet a kapcsolatod az oktatókkal
 a mentorprogramban végzett munkádról elismerő oklevelet állítunk ki
Hogyan nyújthatod be a pályázatot?
 Küldd el az önéletrajzodat, valamint a kitöltött pályázati adatlapot e-mailen a
szamel.kata@pte.hu címre!
 Határidő: 2018. október 14.
 Pótpályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6.
Pótpályázatokat a következő karokról fogadunk be: ÁOK, BTK, KPVK, KTK, MIK,
TTK.
A mentorok kiválasztásának szempontjai:
 Karonként 2-7 hallgató bevonására van lehetőségünk.
 A pályázatok elbírálását elsősorban a benyújtott írásos anyagok alapján végezzük, emellett
szükség esetén személyes találkozót is fogunk kérni.
Pécs, 2018. szeptember 20.
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