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1) program mentorski
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2) mentor 
przypisany do tej roli,
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Realizacja Programu

1. Program jest realizowany w formie corocznych edycji w danym roku szkolnym, po jego inauguracji.

2. Etapy realizacji Programu:

1)

2)

3) weryfikacja przez koordynatora Programu dokumentacji rekrutacyjnej,

4)

5)

6) opracowanie indywidualnego programu rozwoju na dany rok szkolny,

7)

8) opracowanie sprawozdania semestralnego,

9) decyzja o kontynuacji Programu w kolejnym roku szkolnym.
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rankingowej.
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3) procedurami, listy 
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lub braku kwalifikacji do Programu,

5) informowanie prorektora ds. o ,

6) informowanie prorektora ds. studenckich i k zaistnieniu
mentora w Programie i ,
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8) promocja Programu.
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5. , zgodnie z harmonogramem, za okres:

1) od wrze czerwca - 2 (liceum 3-letniego) i klas 1- 3 (liceum 4-letniego)

2) od wrze kwietnia

6.

1.



2. Prorektor ds. o
stypendium w przypadku:

1)

2)
informacji przekazanej przez koordynatora Programu;

3)

4)

3.

4. ,
epidemicznego lub stanem epidemii, Pro stypendium dla uczestnika oraz 
dodatek kwotowy dla mentora .

pozytywna opinia mentora potwierdzona , takimi jak:

1)

2)

3)

4)

5) napisanie pracy badawczej/naukowej lub

6) inne, zgodne z indywidualnym planem rozwoju.

1) cen klasyfikacyjnych,

2)

3) w ramach organizowanych na szczeblu 
krajowym lub

4) inne udokum

5)

6)

7) sprecyzowana wizja swojego rozwoju osobistego,

8) opinia wychowawcy.

Uczestnik

1. Uczestnik bierze 

2.
Regulaminu.

3. Uczestnik ma prawo do:

1)

2)

3) uzdolnieniami,
nckich, po uzyskaniu rekomendacji 

4)

4.



1) ciach przewidzianych 
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2)

3) ankiet ewaluacyjnych

5. edycjach
mentora, otrzyma w procesie rekrutacji

Mentor

1.

2.
podejmuje p

3.

4. dodatek kwotowy, 
r

5.
w Programie.

6. Mentor corocznie opracowuje i ,

1) ,

2) pisemne 
,

3) ,

4) rogramie,

5) pozytywna opinia 

Ochrona danych osobowych

1. Utworzenie profilu kandydata na uczestnika Programu 

fizycznych 

2. rodzic/opiekun prawny.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga rektor.


