
 

 

1 

REGULAMIN PROGRAMU MENTORINGOWEGO UNI-ME 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, tryb rekrutacji i zasady uczestnictwa w programie pod nazwą 

„Uni-Me Mentoring Program” (zwany dalej „Program Uni-Me”). 

2. Organizatorem Programu Uni-Me jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (zwany dalej 

„UMK”), a koordynator powołany jest Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu Nr 166 z dnia 10.11. 2022r. w sprawie powołania zespołu ds. mentoringu [Rok 2022; poz. 

285] (zwane dalej „Zarządzeniem”). 

3. Ilekroć w Regulaminie użyto określenia: 

a. Organizator – rozumie się przez to podmiot określony w § 1 ust. 2; 

b. Koordynator Programu Uni-Me – rozumie się przez to przedstawiciela Organizatora 

nadzorującego przebieg Programu Uni-Me; 

c. Zespół ds. mentoringu – rozumie się przez to zespół pracowników UMK powołanych 

Zarządzeniem do pełnienia roli Mentorów w Programie Uni-Me; 

d. Mentee – rozumie się przez to studenta (studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych 

magisterskich na UMK), spełniającego wymagania określone w Regulaminie, posiadającego 

pełną zdolność do czynności prawnych oraz zakwalifikowanego w procesie rekrutacji do 

Programu Uni-Me; 

e. Mentor – rozumie się przez to pracownika UMK posiadający doświadczenie w obszarze 

współpracy międzynarodowej, powołanego Zarządzeniem do zespołu ds. mentoringu. 

4. Program realizowany będzie w edycjach realizowanych w każdym kolejnym roku akademickim. 

Pierwsza edycja rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu. 

5. W ramach Programu Uni-Me przewidziane są spotkania Mentora z Mentee, warsztaty i spotkania 

ewaluacyjne, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Organizator przewiduje 

nieodpłatne udostępnienie przestrzeni Mentorom i Mentee w Kopernikańskim Ośrodku Integracji 

UMK. 

§ 2 CELE PROGRAMU UNI-ME 

1. Głównym celem Programu Uni-Me jest odkrywanie i rozwijanie potencjału Mentee, analiza i wsparcie 

rozwoju ich mocnych stron, inspiracja i zachęcanie udziału w programach, projektach, inicjatywach 

zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym.  

2. Program Uni-Me zakłada wsparcie w zakresie planowania ścieżki kształcenia z wykorzystaniem 

możliwości, jakie daje UMK partnerstwo w Young Universities for the Future of Europe (zwane dalej 

„YUFE”), a także inne programy i partnerstwa międzynarodowe. 

3. Planowanym efektem jest podniesienie wiedzy oraz samoświadomości Mentee dotyczącej swoich 

mocnych stron oraz obszarów, w których chce się rozwijać. Mentee nabędzie wiedzę jak świadomie 

rozwijać aktywność w środowisku międzynarodowym i w jaki sposób uczestniczyć w programach i 

projektach w tym zakresie. Mentoring może przyczynić się do wzrostu mobilności wśród studentów 

UMK. 

4. Celami długofalowymi Programu Uni-Me są:  

a. szerzenie koncepcji Uniwersytetu Europejskiego;  
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b. wpływ na jakość działania jednostek uczelnianych poprzez mobilizację do współpracy;  

c. stworzenie ścieżek komunikacji pomiędzy jednostkami uczelnianymi;  

d. stworzenie instytucji mentoringu na uczelni, 

e. mentoring jako narzędzie podnoszenia jakości kształcenia poprzez pomoc studentom w 

wykorzystaniu możliwości oferowanych przez otoczenie społeczne i gospodarcze, instytucje 

kultury, partnerów instytucjonalnych UMK i sieci YUFE;  

f. przekazywanie idei mentoringu poprzez mentorów, którzy jako eksperci i ambasadorzy 

programu będą szkolić następnych kandydatów na mentorów w kolejnych latach programu. 

5. Korzyści dla Mentee z udziału w programie Uni-Me: 

a. podniesienie samoświadomości w obszarze swoich mocnych i słabych stron; 

b. świadomy rozwój swojej ścieżki kształcenia; 

c. networking z innymi Mentorami i Mentee; 

d. certyfikat potwierdzający udział w Programie Uni-Me. 

6. Korzyści dla Mentorów z udziału w programie Uni-Me: 

a. rozwój kompetencji w zakresie mentoringu studentów (Mentee); 

b. możliwość udziału w szkoleniach przeprowadzonych przez certyfikowanych trenerów; 

c. zdobycie lub pogłębienie umiejętności i kompetencji miękkich; 

d. networking z innymi Mentorami. 

§ 3 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW I HARMONOGRAM PROGRAMU UNI-ME 

1. Do udziału w Programie Uni-Me uprawnione są osoby (studenci), które:  

a. wypełnią ankietę rekrutacyjną w terminie wskazanym przez Organizatora; 

b. mają chęć rozwoju oraz posiadanie wysokiej motywacji osobistej; 

c. wyrażają zgodę na  prezentację przebiegu i efektów Programu Uni-Me w trakcie ewaluacji 

oraz po zakończeniu udziału, będąc jego ambasadorem; 

d. dysponują czasem w celu odbycia 6 sesji mentoringowych z Mentorem oraz warsztatów 

wspólnych i spotkań ewaluacyjnych.  

2. Rekrutacja do Programu Uni-Me odbywa się: 

a. rekrutacja Mentorów w semestrze zimowym roku akademickiego; 

b. rekrutacja Mentee w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru letniego roku akademickiego; 

c. dobranie par mentorskich odbywa się w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji Mentee; 

d. rekrutacja Mentee do pierwszej edycji Programu Uni-Me odbywa się w dniach od 8.03.2023r. 

do 14.03.2023r. 

3. Zgłoszenia do Programu Uni-Me następuje poprzez wypełnienie ankiety online wskazanej i 

udostępnionej przez Organizatora. 

4. Kwalifikacja uczestników odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń oraz informacji wskazanych w 

ankiecie rekrutacyjnej. 

5. Ankiety rekrutacyjne niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie zostaną 

odrzucone. 

6. Wysyłając zgłoszenie do udziału w Programie Uni-Me, kandydat zaświadcza o zapoznaniu się z 

Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w nim zawartych. 
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§ 4 ORGANIZACJA PRZEBIEGU PROCESU MENTORINGOWEEGO 

1. W ramach Programu Uni-Me przewidziane jest w każdej edycji: 

a. szkolenie dla Mentorów, którego celem jest dostarczenie wiedzy o procesie mentoringu, roli 

mentora, dobrych praktykach i kluczowych kompetencjach; 

b. warsztat dla Mentee, którego celem jest wprowadzenie w temat mentoringu oraz określenie 

indywidualnych planów działania; 

c. 6 sesji mentoringowych Mentor-Mentee przeprowadzonych w okresie od marca do czerwca, 

w tym pierwsza sesja organizacyjna i ostatnia podsumowująca. 

2. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w parach mentorskich po zakończeniu etapu rekrutacji. 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI MENTORÓW I MENTEE 

1.  Mentee i Mentor mają prawo do: 

a. dobrowolnego udziału w Programie Uni-Me i rezygnacji z uczestnictwa na każdym etapie 

procesu mentoringowego, o czym informuje drogą mailową Organizatora; 

b. nieodpłatnego udziału w Programie Uni-Me zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

c. otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Programie Uni-Me po jego zakończeniu; 

d. otrzymania wsparcia merytorycznego i logistycznego od Organizatora. 

2. Mentee jest zobowiązany do: 

a. regularnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach wskazanych w § 4; 

b. przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie i kontrakcie uzgodnionym z 

Mentorem; 

c. zachowania poufności, chyba że w kontrakcie zostanie uregulowane odrębnie; 

d. informowania Organizatora o wszelkich zmianach związanych z udziałem w Programie Uni-

Me; 

e. wypełnienia ankiety ewaluacyjnej w trakcie i po zakończeniu Programu Uni-Me; 

f. informowania Mentora i Organizatora o każdej zmianie danych kontaktowych. 

3. Mentor jest zobowiązany do: 

a. regularnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach wskazanych w § 4; 

b. zainicjowania pierwszej sesji z Mentee i koordynacji przebiegu całego procesu; 

c. monitorowania treści spotkań w oparciu o cele Programu Uni-Me; 

d.  zachowania poufności, chyba że w kontrakcie zostanie uregulowane odrębnie; 

e. utrzymania stałego kontaktu z Organizatorem i informowania o wszelkich zmianach 

związanych z udziałem w Programie Uni-Me; 

f. wypełnienia ankiety ewaluacyjnej w trakcie i po zakończeniu Programu Uni-Me. 

4. Organizator, w porozumieniu z Mentorem, może wykluczyć Mentee z Programu Uni-Me, jeżeli 

Mentee naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Warunkiem ukończenia Programu Uni-Me przez Mentee i otrzymania certyfikatu uczestnictwa jest 

obecność na minimum 80% ustalonych spotkań, aktywny udział w spotkaniach i wykonywanie zadań 

przygotowanych przez Mentora. 
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§ 6 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą 

przy ul. Gagarina 11. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i promocja Programu Uni-Me. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

a. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 

95/46/WE (RODO), czyli dobrowolnie wyrażonej zgody w celu przesyłania na wskazany adres 

poczty elektronicznej materiałów szkoleniowych w wersji pdf; 

b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w prawnie uzasadnionych interesach UMK jakimi są: 

- sprawna organizacja kursu/szkolenia, 

- możliwość nawiązania kontaktu z uczestnikami kursu/szkolenia, 

- wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz dochodzenie lub obrona roszczeń, 

- działania statystyczne i wewnętrzne raportowanie. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń w związku z 

organizacją kursu/szkolenia lub do wycofania zgody w przypadku przetwarzania opartego o zgodę. 

5. Każdy ma prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

dokonywanych w oparciu o nią. 

6. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w 

kursie/szkoleniu i ponad to nie rodzi innych skutków. 

8. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z 

wniesieniem wniosku o realizację praw: IOD@umk.pl lub pisz na adres: UMK w Toruniu, ul. Gagarina 

11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.umk.pl. 

2. Wszelkie spory na tle niniejszego Programu Uni-Me rozstrzygać będzie Organizator. Decyzja 

Organizatorów jest ostateczna i nie przysługuje względem niej odwołanie. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie www.umk.pl oraz u Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

5. Pytania związane z Programem Uni-Me należy kierować drogą mailową na adres: 

malgorzatablaszczak@umk.pl. 

6. Organizator Programu Uni-Me nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Programu, bądź zmiany w 

harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego. 

 


