
Program Gdańskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fahrenheita mający na celu ułatwienie młodzieży
drogę na studia za granicą

Czym jest program MENTORSHIP?

Program  MENTORSHIP  jest  inicjatywą,  dzięki  której  uczniowie  szkół  ponadgimnazjalnych  mogą
zasięgnąć  rady  i  opieki  starszych  kolegów  i  koleżanek  studiujących  za  granicą.  Jako  Stypendyści
Fahrenheita  wielokrotnie  pomagaliśmy  młodszym znajomym w aplikacji  na  studia  –  w  tym  celu
postanowiliśmy  stworzyć  organizację,  do  której  każdy  młody  uczeń  może  się  zgłosić  o  darmową
pomoc.  Potencjalny  uczestnik  programu  powinien  przedstawić  kierownikowi  MENTORSHIP  swój
zakres zainteresowań lub wybrany kierunek studiów i kraj / uczelnię, na którą pragnie aplikować.
Uczestnikowi programu dobierany jest odpowiedni mentor – wybór podejmowany jest pod kątem
podobieństwa  kierunku  studiów,  uniwersytetu  lub  kraju,  w  którym  szkoła  się  znajduje.  Mentor
zobowiązuje się zaopiekować uczniem, monitorując jego proces aplikacyjny i służąc radą oraz pomocą
w następujących dziedzinach:

 Aplikacja na studia i wszystkie jej aspekty (pomoc w tworzeniu niezbędnych dokumentów,
dopilnowanie terminów itp.)

 Rozmowa kwalifikacyjna – wskazówki, oferta przenocowania

 Uzyskanie funduszy studenckich takich jak pożyczki, granty i stypendia

 Przeprowadzka  do  obcego  kraju  (pomoc  w  znalezieniu  zakwaterowania,  informacja  o
wymogach podatkowych, pomoc w znalezieniu pracy, informacja o służbie zdrowia w danym
kraju itp.)

Stowarzyszenie Stypendystów pragnie zaprosić szkoły do współpracy poprzez szerzenie informacji o
programie Mentorship wśród uczniów. 



Aby  wziąć  udział  w  programie  należy  wypełnić  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na  stronie
www.programmentorship.pl bądź skontaktować się z kierownikiem drogą elektroniczną adresując
wiadomość na programmentorship@gmail.com.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Programu prosimy o kontakt z Ewą Szwabowicz pod adresem
e-mail programmentorship@gmail.com.

1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

1.1. Do programu może przystąpić każdy uczeń szkoły średniej zainteresowany studiowaniem za 
granicą. Wybór kraju oraz uczelni jest nieograniczony, prowadzący programu nie gwarantują 
iż mentor będzie studiował na tym samym kierunku bądź w tym samym kraju lecz 
zobowiązują się wybrać mentora tak aby mógł najlepiej doradzić uczniowi

1.2. Aby przystąpić do programu uczeń powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line na 
stronie www.programmentorship.pl bądź skontaktować się z kierownikiem drogą 
elektroniczną adresując wiadomość na programmentorship@gmail.com

1.3. Po wyrażeniu chęci przystąpienia do programu uczeń otrzyma formularz aplikacyjny w 
którym opisze swoje wymagania dotyczące uczelni i kierunku studiów oraz w jakim zakresie 
wymaga pomocy ze strony mentora

2. ZOBOWIĄZANIA MENTORA

2.1. Mentor zobowiązuje się być w stałym kontakcie elektronicznym z uczniem

2.2. Mentor zobowiązuje się przypominać uczniowi o terminach aplikacyjnych, pracować z 
uczniem nad wymaganymi dokumentami takimi jak personal statement, list motywacyjny itp.
służąc radą oraz pomocą językową

2.3. Mentor zobowiązuje się kontynuować pomoc uczniowi po procesie aplikacyjnym 
przygotowując go do studiów poprzez zadawanie ćwiczeń (takich jak pisanie prac 
akademickich)

2.4. Mentor zobowiązuje się przygotować ucznia do przeprowadzki uświadamiając go o 
procesach niezbędnych do otrzymania pracy, funduszy studenckich, poszukiwań 
zakwaterowania itp. oraz pomagając mu w owych procesach

2.5. Mentor zobowiązuje się kontynuować pracę ze studentem tak długo, jak będzie to potrzebne
(nawet po rozpoczęciu danego kierunku studiów)

2.6. Mentor zobowiązuje się zdawać raporty z postępu ucznia i zgłaszać wszystkie problemy 
kierownikowi programu

3. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA PROGRAMU

3.1. Uczestnik programu zobowiązuje się korzystać z rad mentora 
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3.2. Uczestnik programu zobowiązuje się dotrzymywać terminów danych mu przez mentora 
oddając wymagane dokumenty i prace pisemne na czas

3.3. Uczestnik programu powinien zgłaszać wszelkie problemy i zaniedbania ze strony mentora do
kierownika programu

3.4. Uczestnik może ubiegać się o zmianę mentora poprzez złożenie wniosku uzasadniającego 
zaniedbanie ze strony mentora lub nieprzychylną relację pomiędzy mentorem a uczniem

4. ZOBOWIĄZANIA KIEROWNIKA PROGRAMU

4.1. Kierownik programu zobowiązuje się odpowiadać na wymagania potencjalnych uczestników 
w trybie natychmiastowym 

4.2. Kierownik programu zobowiązuje się dobrać odpowiedniego mentora do ucznia konsultując 
wybór z członkami GSSF

4.3. Kierownik programu zobowiązuje się odpowiadać na jakiekolwiek problemy, które mogą 
zaistnieć między uczniem a mentorem i działać w dobrej wierze na korzyść zarówno ucznia 
jak i mentora

4.4. Kierownik programu zobowiązuje się monitorować postęp uczniów i pracę mentorów 
poprzez otrzymywanie raportów oraz kontakt z uczestnikami programu


