Legyél te is a 2018-as Mentor Gárda tagja!
Szeretnél többet megtudni a Mentor Gárdáról? Kíváncsi vagy, hogyan telnek a
mentorok hétköznapjai? Érdekel a Mentor Gárda? Jelentkeznél mentornak, de nem
tudod, hogy milyen kötelességekkel jár? Szeretnéd tudni, hogy mik a jelentkezési
feltételek?
Ha nem állsz rosszul a tanulmányaiddal, ápolod karunk hagyományait és bármelyik
kérdésre is IGEN a válaszod, akkor szeretettel várunk 2018. március 13-án, kedden
19:00-kor a HaBárban a Gólyatanács Mentor Gárda által tartott workshopjára.
Amennyiben ezen nem tudsz részt venni, de van kérdésed, akkor írd meg a
svebis.jozsef@kozlekkar.hu címre!

Miért érdemes jelentkezni?
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fejlődik a szervezői készséged,
Megismered a saját képességeidet,
Sok kihívással találkozhatsz,
Segítheted a kar új hallgatóinak beilleszkedését az egyetemi életbe,
Megtanulod kezelni a konfliktusokat stresszhelyzetben is,
Fejlődnek a kommunikációs és vezetői készségeid,
Hozzájárulsz a kari hagyományok átadásához,
Jó problémamegoldó képességre tehetsz szert,
Segítheted a Gólyatábor szervezését,
Kevés olyan hely van az egyetemen, ahol ekkora felelősségi körben
tevékenykedhetsz,
Rengeteg emlék a kar egyik legaktívabb csapatával,
Jobban megismerheted a Hallgatói Képviselet munkáját, a BME és a Kar
működését,
Megtanulod az egyetem szabályzatait, amelyeket a saját tanulmányaid során
is hasznosítani tudsz.
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Mit vállalsz a jelentkezéssel?
Részt veszel a következő eseményeken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mentor Gárda ülések,
Mentoroknak tartott oktatások,
Mentor hétvége,
Hallgatói Tábor (augusztus 9-12),
Gólyatábor (augusztus 13-16),
Mentor Gárda által szervezett események,
Nyílt Nap és Educatio Kiállítás,
Kari programok (Regisztrációs heti felkészítő órák, beiratkozás, évnyitó,
Ismerd meg városod vetélkedő, Flekken-party, Gellért-túra, Gólyabál)

A felsoroltakon kívül vállalod, hogy az őszi félévben hetente egyszer Egyetem-polgári
ismeretek órát tartasz tankör patronáló oktatóddal együtt.
Amennyiben már eldöntötted, hogy szeretnél jelentkezni, akkor nincs más teendőd,
mint leadni a jelentkezésedet. Ehhez el kell küldened e-mailben a motivációs
leveledet és a kitöltött adatlapodat a svebis.jozsef@kozlekkar.hu címre
MENTOR_2018 tárggyal. Az adatlapot és a részletes pályázati kiírást, a motivációs
levél részleteivel megtalálod a http://kozlekkar.hu weboldalon.
Pályázat leadási határideje: 2018. március 25. 23:59 (vasárnap)
Bármilyen kérdésed van, keress bizalommal a svebis.jozsef@kozlekkar.hu címen.

Svébis József
Budapest, 2018. március 5.
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