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WPRO WA DZE NIE

1. Program Mentoringowy jest dedykowany utalentowanym studentom kierunków
informatycznych, które są gotowe do pogłębiania swojego rozwoju.

2. Men tor ki i Men to rzy są wy bit ny mi pra cow ni ka mi firm Cisco, Citi Handlowy, Ericsson,
Goldman Sachs, IGT, Intel, Roche (me ne dże ro wie i in ży nie ro wie), któ rzy po sta no wi li po dzie -
lić się swo im do świad cze niem i wie dzą z Men to ro wa ny mi, któ re roz po czy na ją swo ją ka rie -
rę w obszarze nowych technologii.

3. Part ner stwo men to rin go we mię dzy Men to rem/Men tor ką a Men to ro wa ną po trwa 6 mie się cy
(czerwiec 2017 – styczeń 2018)

4. W tym cza sie Men tor/Men tor ka i Men to ro wa na bę dą do bro wol nie spotykać się – w bez -
piecz nym, otwar tym i po zy tyw nym śro do wi sku (on -li ne i off -li ne), co ma za owo co wać roz -
wo jem po żą da nych kom pe ten cji i wie dzy Men to ro wa nej.

5. Uczest nic two w part ner stwie men to rin go wym jest re la cją dwu stron ną. Obie stro ny 
wza jem nie się in spi ru ją i wspie ra ją w roz wo ju za wo do wym i oso bi stym.

6. Part ner stwo men to rin go we jest po uf ne. In for ma cje uzy ska ne pod czas pro ce su po zo sta ją
po mię dzy pod opiecz ną a Men to rem/Men tor ką, chy ba że jest zgo da na to, aby udo stęp niać
je da lej. 

Z A S A D Y  
P R O G R A M U  

M E N T O R I N G O W E G O



Fundacja Edukacyjna

STRUK TU RA PRO GRA MU

7. Men to rzy i Men tor ki to pra cow ni cy firm: Cisco, Citi Handlowy, Ericsson, Goldman Sachs,
IGT, Intel, Roche, któ rzy do bro wol nie chcą po dzie lić się swo ją wie dzą, umie jęt no ścia mi i do -
świad cze niem. Li sta ich na zwisk i bio gra my zo sta ły prze ka za ne Men to ro wa nym.

8. Każ da sty pen dyst ka wy bra ła so bie Men to ra/Men tor kę i uza sad ni ła, dla cze go chcia ła by być
pro wa dzo na przez wy bra ną oso bę.

9. Sens men to rin gu:
 dzie le nie się wie dzą i do świad cze niem w dzie dzi nie no wych tech no lo gii, in no wa cji, 

pro ce sów i na rzę dzi
 wy mia na my śli, po glą dów
 bu do wa nie suk ce su men to ro wa nej w opar ciu o do radz two w roz wo ju ka rie ry
 in spi ro wa nie sie bie na wza jem
10. Za sa dy: 
 spotkania on-line i off-line
 Men tor/Men tor ka i Men to ro wa na spo ty ka ją się minimum raz w mie sią cu
 minimum dwa spo tka nia w twa rzą w twarz (czerwiec 2017 r. oraz styczeń 2018 r.)
 wy mia na e -ma ilo wa

WYNIKI PROGRAMU 

12. Waż ne ele men ty pro ce su men to rin go we go: 
Bu do wa nie świa do mo ści: Oso ba jest świa do ma swo ich moc nych stron i ob sza rów roz wo ju. 

Zro zu mie nie: Oso ba zy sku je wie dzę i po żą da ne umie jęt no ści oraz me cha ni zmy za cho wa -
nia. Dzie je się to pod czas se sji men to rin gu i in dy wi du al nej pra cy wy ko na nej przez pod -
opiecz ną.

Z a s a d y
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Eks pe ry men to wa nie: Oso ba za czy na eks pe ry men to wać z no wo zdo by tą wie dzą. W za leż -
no ści od ob sza ru te ma tycz ne go mo że to być ja kiś mi ni pro jekt, pra ca ba daw cza, ba da nie,
pre zen ta cja, biz nes plan, no we roz wią za nie w kon kret nej te ma ty ce, two rze nie stra te gii dla
osią gnię cia pew nych ce lów w wy bra nym ob sza rze, or ga ni za cja im pre zy, stwo rze nie fil mu. 

In te gra cja: Jed nost ka wy ka zu je trwa łe zmia ny w za cho wa niu, wy ko rzy stu je no wą wie dzę
i/lub two rzy de cy zje w opar ciu o in spi ra cję Men to ra.

Ja sne ce le, ocze ki wa nia i mier ni ki suk ce su. Naj waż niej szym mier ni kiem suk ce su jest 
wy mia na do świad czeń i wie dzy po mię dzy Men to rem/Men tor ką a Men to ro wa ną tak, aby
in spi ro wać tę ostat nią i po móc jej się roz wi jać.

PODSUMOWANIE PROGRAMU

13. Na za koń cze nie będzie czas na wza jem ną in spi ra cję w gru pie par men tor skich. Pa ry zo -
sta ną po pro szo ne o opo wie dze nie o swo jej przy go dzie w pro gra mie i zaprezentowanie
wyników swojej pracy podczas Spotkania Podsumowującego Program Mentoringowy 
IT for SHE – styczeń 2018.

Lep sze niż ty siąc dni sta ran ne go ba da nia 
jest je den dzień z wiel kim na uczy cie lem.

Ja poń skie przy sło wie
Kon takt do 
Opiekuna Programu: 
Joanna Lisiecka
j.lisiecka@perspektywy.pl
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