Πξόγξακκα Mentoring Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
ΔΕΛΣΙΟ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Για Φοιηηηέρ (Mentee)

Οη θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εληαρζνύλ ζην Πξόγξακκα Mentoring παξαθαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην Γειηίν θαη λα ην
πξνζθνκίζνπλ ζηε Γνκή Απαζρόιεζεο & Σηαδηνδξνκίαο είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ζην email:
dasta@uoi.gr. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κηα βεβαίσζε ζπνπδώλ από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο.
Πποζωπικά ηοισεία
Επώνςμο:

Όνομα:

Παηπώνςμο:
Διεύθςνζη Μόνιμηρ Καηοικίαρ
Οδόρ:

Σ.Κ./Πόλη:

Σηλ.:

Κινηηό:

E-mail:

ποςδέρ

(Δεκηοί γίνονηαι ηελειόθοιηοι ή μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ )

Σμήμα θοίηηζηρ/
Έηορ ζποςδών:

Παπακαλούμε αναθέπαηε πεδία επιθςμηηήρ επαγγελμαηικήρ απαζσόληζηρ ζαρ ζηο μέλλον.

Για ποιοςρ λόγοςρ θέλεηε να ζςμμεηάζσεηε ζηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα;

Παπακαλούμε αναθέπαηε ηομείρ, θέμαηα ζηα οποία θα επιθςμούζαηε καθοδήγηζη;

(Σεσνικέρ ένηαξηρ ζηην αγοπά επγαζίαρ, επαγγελμαηικέρ πποοπηικέρ, γνωπιμία με επαγγελμαηικά πεδία, ανάπηςξη πποζωπικών
δεξιοηήηων κ.η.λ.)

Πξόγξακκα Mentoring Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Παπακαλούμε διαβάζηε ηιρ απσέρ ηος Ππογπάμμαηορ Mentoring ηος Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων:
1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη ηνπο όξνπο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Mentoring ηνπ Π.Ι.
2. Τν Πξόγξακκα είλαη δνκεκέλν θαη ζα πξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο λα ην ππνζηεξίδνπλ ζε όια ηα ζηάδηα πινπνίεζήο ηνπ
(εξσηεκαηνιόγην παξαθνινύζεζεο, αμηνιόγεζεο, ζπκκεηνρή ζηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο).
3. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνληαη, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, από ην Σπληνληζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
4. Τν Πξόγξακκα βαζίδεηαη ζηνλ εζεινληηζκό θαη επνκέλσο δελ πξνβιέπεηαη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ηνπο Mentors.
5. Τν Πξόγξακκα δελ πξνβιέπεη ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ γηα ηηο ζπλαληήζεηο Mentors-Mentees.
6. Σηε ζρέζε Mentoring νη δύν ζπκκεηέρνληεο (Mentor-Mentee) θέξνπλ ίζε επζύλε γηα ηελ εμέιημε ηεο ζρέζεο ηνπο.
7. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ ηα ζέκαηα εκπηζηεπηηθόηεηαο πνπ ηνπο αθνξνύλ.
8. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Πξόγξακκα ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.
9. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη αλαγθαίν λα ζέβνληαη ην δηαζέζηκν ρξόλν ησλ άιισλ.
10.Τν Πξόγξακκα Mentoring ηνπ Π.Ι. δελ είλαη κηα δηαδηθαζία εύξεζεο εξγαζίαο. Ο Μέληνξαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο ζε θακία
πεξίπησζε λα πξνζιάβεη ην Mentee ή λα θάλεη ζπζηάζεηο γη’ απηόλ.
Έτω λάβει γνώζη και αποδέτομαι ηις αρτές ηοσ προγράμμαηος και δηλώνω όηι επιθσμώ να ζσμμεηέτω ζε ασηό ως θοιηηηής.
Ηκεξνκελία: …………………………………..
Υπνγξαθή

Η ενόηηηα αςηή ζςμπληπώνεηαι αποκλειζηικά από ηον ςνηονιζηή ηος Ππογπάμμαηορ Mentoring ηος Πανεπιζηημίος
Ιωαννίνων:

Ο Σπληνληζηήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Mentoring Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Βεβαίσζε πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ

Υπνγξαθή

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή/θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα Mentoring ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ παξαθαινύκε
επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γνκήο Απαζρόιεζεο & Σηαδηνδξνκίαο, http:// dasta.uoi.gr/ ή επηθνηλσλήζηε κε ηελ ζπληνλίζηξηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο Mentoring, θα Έθε Γεξσλπκάθε, ηει: 2651007278 / e-mail: dasta@uoi.gr

