REGULAMIN PROGRAMU
„MENTORING ABSOLWENCKI”
II Edycja
realizowanego przez
Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT),
Naukowe Koło Logistyki „Dialog” (UE Katowice)
oraz Europejskie Koło Logistyczne FENIKS
(Politechnika Śląska)
Postanowienia ogólne:
1. Program zakłada realizację minimum siedmiu spotkań Mentora ze Studentem w okresie
grudzień 2021 - wrzesień 2022 (rekomendowana jest większa ilość spotkań z Mentorem).
2. Biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiologiczne rekomendowane jest korzystanie ze
zdalnych form komunikacji.
3. Zarówno Mentor jak i Student biorą nieodpłatny udział w Programie Mentoringowym.
4. Celem mentoringu jest:
 przygotowanie Studenta do rozmowy rekrutacyjnej i wejścia na rynek pracy, a także
określenia odpowiedniego dla niego kierunku kariery zawodowej,
 zapoznanie Studenta ze specyfiką pracy w danej branży,
 rozwój kompetencji miękkich i umiejętności twardych Studenta, z zakresu logistyki,
transportu, spedycji, procesów zachodzących w firmach i organizacji łańcucha dostaw,
 wymiana poglądów, doświadczeń, wizji i marzeń pomiędzy Studentem a Mentorem.
Student będzie rozwijał się dzięki wsparciu i pomocy doświadczonego Mentora.
5. Mentorami mogą być specjaliści, eksperci, menadżerowie, dyrektorzy pragnący dzielić się
wiedzą z młodymi studentami rozpoczynającymi swoją karierę zawodową. Mentorzy mogą
wywodzić się z różnych branż i specjalizacji.
6. Po zakończeniu programu i wypełnieniu wszystkich zobowiązań, Student oraz Mentor
proszeni są o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej pozwalającej ocenić osiągnięte efekty
i przebieg programu.
Członkowie zespołu Klubu Absolwentów Logistyki i Transportu (KaliT), Naukowego
Koła Logistyki „Dialog” (UE Katowice) oraz Europejskiego Koła Logistycznego FENIKS
(Politechnika Śląska) zobowiązują się do:
1. Przygotowania procesu rekrutacji do programu oraz opracowania zadania rekrutacyjnego
dla studentów.
2. Powołania komisji rekrutacyjnej.
3. Oceny zadania rekrutacyjnego oraz wyboru odpowiedniej liczby* Studentów
zakwalifikowanych do programu (decyzja o kwalifikacji jest podejmowana przez
Organizatora - Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT), Naukowe Koło Logistyki
„Dialog”, Europejskie Koło Logistyczne Feniks oraz powołaną przez niego komisję
rekrutacyjną).
4. Doboru Mentora do Studenta (podstawą tego będzie wypełniony wcześniej przez Studenta
arkusz potrzeb).
5. W razie potrzeby, udzielenia wsparcia doradczego uczestnikom w trakcie trwania programu.
6. Przeprowadzenia ewaluacji oraz monitoringu programu.
* Liczba Studentów biorących udział w programie jest ograniczona. O liczbie zakwalifikowanych uczestników
decyduje Organizator - Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT

Mentor zobowiązuje się do:
1. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz bardziej szczegółowego formularza “Profil mentora” dostępnego na stronie internetowej: http://mentoring.kalit.pl/
2. Przesłania swojego zdjęcia i kilku informacji o sobie (krótki opis kariery zawodowej
Mentora), oraz wyrażenie zgody na opublikowanie ich na stronie internetowej
Mentoringu w zakładce “Mentorzy”.
3. Gdy sytuacja tego wymaga, zapoznania Studenta z regulaminem pracy oraz
przepisami BHP, a także o ochronie tajemnicy służbowej w zakresie, który wynika z
jego udziału w spotkaniach.
4. Ciągłego zaangażowania w proces mentoringowy, tj. stałego inspirowania i
motywowania Studenta, a także dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami oraz
doświadczeniem w trakcie trwania procesu mentoringowego.
5. Przestrzegania terminów spotkań ustalonych wcześniej ze Studentem.
6. Przestrzegania zasad etycznych takich jak: wzajemny szacunek, przyzwoitość oraz
odpowiedzialność za przebieg procesu.
7. Poufności tj. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały mu
udostępnione przez Studenta w czasie trwania programu oraz po jego
zakończeniu. Mentor może wykorzystać informacje powierzone mu przez Studenta,
tylko i wyłącznie wtedy, gdy uzyskał na to pisemną zgodę Studenta.
8. Utrzymywania stałego kontaktu z Klubem Absolwentów Logistyki i Transportu
(KALiT) (odpisywania na maile, odbierania telefonów) i informowania o wszelkich
zmianach (własnych i Studenta) związanych z udziałem w programie.
9. Wzięcia udziału w ewaluacji programu (wypełnienia ankiety ewaluacyjnej).
Student zobowiązuje się do:
1. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej:
http://mentoring.kalit.pl/
2. Przygotowania prezentacji multimedialnej z odpowiedzią na zadanie rekrutacyjne.
3. Po zakwalifikowaniu do programu - wypełnienia arkusza potrzeb i oczekiwań Studenta.
4. Zainicjowania pierwszego, indywidualnego spotkania z Mentorem.
5. Aktywnego uczestnictwa w spotkaniach z Mentorem, zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem, a także ciągłego zaangażowania w proces mentoringowy.
6. Punktualnego stawiania się na spotkania umówione z Mentorem.
7. Przestrzegania wszelkich zasad wcześniej ustalonych z Mentorem oraz zasad etycznych
takich jak: wzajemny szacunek, przyzwoitość oraz odpowiedzialność za przebieg procesu.
8. Poufności tj. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały mu udostępnione
przez Mentora w czasie trwania programu oraz po jego zakończeniu. Student może
wykorzystać informacje powierzone mu przez Mentora, tylko i wyłącznie wtedy, gdy uzyskał
na to pisemną zgodę Mentora.
9. Poinformowania członków zespołu organizatorów Programu Mentoringowego o wszelkich
zmianach związanych z własnym i Mentora udziałem w programie.
10. Utrzymywania stałego kontaktu z organizatorami Programu Mentoringowego (odpisywania
na maile, odbierania telefonów).
11. Wzięcia udziału w ewaluacji programu (wypełnienia ankiety ewaluacyjnej).

Przebieg procesu rekrutacji do programu mentoringowego:
1. Przygotowanie przez Studenta krótkiej prezentacji multimedialnej z odpowiedzią na zadanie
rekrutacyjne.
2. Wybór najciekawszej i najbardziej kreatywnej prezentacji przez komisję rekrutacyjną i
Organizatorów.
3. Wypełnienie przez Studenta ankiety dotyczącej jego potrzeb i oczekiwań.
4. Dobór Mentora i rozpoczęcie pracy nad rozwojem kariery Studenta.
Postanowienia końcowe:
1. Mentor oraz Student dobrowolnie wyrażają chęć udziału w Programie Mentoringowym.
Dzięki uczestnictwu i współpracy obie strony mogą nawiązać korzystną i inspirującą relację
partnerską, która może trwać również po zakończeniu Programu Mentoringowego.
2. Uczestnicy (Mentor oraz Student) są świadomi tego, że odpowiedzialność za powodzenie i
sukces relacji mentoringowej jest ich własna oraz zależy w szczególności od ich
zaangażowania
3. W przypadku braku aktywności i zaangażowania którejś ze stron, druga strona (zarówno
Student, jak i Mentor) może zakończyć relację - taka decyzja powinna być jednak
przedyskutowana przez strony.
4. Gdy któraś ze stron (Mentor lub Student) podejmie decyzję o zakończeniu procesu
mentoringowego, uczestnicy zobowiązują się podsumować dotychczas zrealizowane
aspekty programu mentoringowego.
mentor
RODO / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Akceptuję regulamin Programu Mentoringowego oraz niniejszym oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, firma, adres e-mail, telefon
kontaktowy, dla potrzeb niezbędnych dla uczestnictwa w roli Mentora w Programie
Mentoringowym organizowanym przez Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT), a
także Naukowe Koło Logistyki „Dialog” – koło naukowe działające na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach – nkldialog@uekat.pl oraz Europejskie Koło Logistyczne „Feniks”
– koło naukowe działające na Politechnice Śląskiej eklfeniks@gmail.com.
Zostałam/em poinformowany o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych w dowolnym momencie.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest:
Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT) - organizacja absolwencka działająca na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - kalit@uekat.pl, Klub Absolwentów Logistyki i
Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toruńska 8, 44-100 Gliwice, KRS
0000885582, NIP 6312695854 - kalit@kalit.pl, a także Naukowe Koło Logistyki „Dialog” – koło
naukowe działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – nkldialog@uekat.pl oraz
Europejskie Koło Logistyczne „Feniks” – koło naukowe działające na Politechnice Śląskiej
eklfeniks@gmail.com.

Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
Wyrażam zgodę na publikację notki biograficznej zawierającej moje dane osobowe, w tym
wizerunek, na stronie internetowej Programu Mentoringowego i w mediach
społecznościowych administratora.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz rozpowszechnienie mojego wizerunku w
formie fotografii, nagrań video lub innych nagrań rejestrujących obraz lub dźwięk wykonanych
w związku z realizacją Programu Mentoringowego oraz w celach związanych z moim
uczestnictwem w Programie w charakterze Mentora.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda jest jednak
niezbędna dla uczestnictwa w charakterze Mentora w Programie Mentoringowym
organizowanym przez Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT).

student
RODO / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Akceptuję regulamin Programu Mentoringowego oraz niniejszym oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, uczelnia i kierunek
studiów, adres e-mail, telefon kontaktowy, dla potrzeb niezbędnych dla uczestnictwa w
Programie Mentoringowym organizowanym przez Klub Absolwentów Logistyki i Transportu
(KALiT), a także Naukowe Koło Logistyki „Dialog” – koło naukowe działające na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach – nkldialog@uekat.pl oraz Europejskie Koło Logistyczne
„Feniks” – koło naukowe działające na Politechnice Śląskiej eklfeniks@gmail.com.
Zostałam/em poinformowany o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych w dowolnym momencie.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest:
Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT) - organizacja absolwencka działająca na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - kalit@uekat.pl oraz Klub Absolwentów Logistyki i
Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toruńska 8, 44-100 Gliwice, KRS
0000885582, NIP 6312695854 - kalit@kalit.pl, a także Naukowe Koło Logistyki „Dialog” – koło
naukowe działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – nkldialog@uekat.pl oraz
Europejskie Koło Logistyczne „Feniks” – koło naukowe działające na Politechnice Śląskiej
eklfeniks@gmail.com.
Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz rozpowszechnienie mojego wizerunku w
formie fotografii, nagrań video lub innych nagrań rejestrujących obraz lub dźwięk wykonanych
w związku z realizacją Programu Mentoringowego oraz w celach związanych z moim
uczestnictwem w Programie.
Wyrażam zgodę na publikację notki biograficznej zawierającej moje dane osobowe, w tym
wizerunek, na stronie internetowej Programu Mentoringowego i w mediach społecznościowych
administratora
Wyrażam zgodę na udostępnianie i publikację pracy rekrutacyjnej, która została przeze mnie
samodzielnie przygotowana. Stanowi ona niezbędny element w procesie rekrutacyjnym do
Programu Mentoringowego.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda jest jednak
niezbędna dla uczestnictwa w charakterze Mentora w Programie Mentoringowym
organizowanym przez Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT).

