TEMPUS ÜZLETI KÁVÉHÁZ: ahol a képzés és a gazdaság találkozik

SZAKMAI GYAKORLATOS HALLGATÓK
MENTORÁLÁSA
FÓKUSZBAN: Hazai és külföldi gyakornokok mentorálása

Időpont: 		 2017. január 26. 15.30
Helyszín: 		 Café Astoria Restaurant (1052 Budapest, Kossuth Lajos utca 19-21.)
Miért érdemes és mikor szükséges a szakmai gyakorlatos hallgatók számára mentort biztosítani?
Miben különböznek a mentor és a szakmai vezető feladatai? Milyen készségekkel és kompetenciákkal
rendelkezik egy jó mentor? Hogyan érdemes kiválasztani a mentorokat és szakmai vezetőket?
Hogyan készíthetők fel a mentorok a hallgatókkal való együttműködésre? Milyen plusz segítséget
igényelnek a külföldi szakmai gyakorlatos fiatalok? Milyen hozadéka lehet a munkahelyi
mentorprogramoknak a cég egészét tekintve?
A TEMPUS ÜZLETI KÁVÉHÁZ során a mentorálás témakörét több oldalról világítjuk meg egy
kerekasztal-beszélgetés során. A céges és hallgatói vélemények, tapasztalatok mellett
megismerhetik a külföldi gyakornokok fogadásának aspektusait is.
TAPASZTALATCSERE
Ismerje meg más cégek, szervezetek gyakorlatát, osszák meg egymással tapasztalataikat!

ÚJ LEHETŐSÉGEK
Tudja meg, hogyan érdemes a hazai és a külföldi gyakornokok számára mentorálását biztosítani!

GYAKORLATI TUDNIVALÓK
Tájékozódjon a legújabb pályázati lehetőségekről, gyakornoki ösztöndíjakról és ingyenes szolgáltatásokról!

PROGRAM
» 15:30 – 16:00: Regisztráció és Tempus információs sarok
» 16:00 – 17:30: Kerekasztal-beszélgetés – Hazai és külföldi gyakornokok mentorálása
Moderátor: Karácsony Zoltán, gazdasági újságíró
A beszélgetés résztvevői:
• Beskid Vilmos, K+F igazgató, Ericsson Magyarország Kft.
• EGIS Gyógyszergyár Zrt.
• Fejér Mercédesz, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi Erasmus+ szakmai gyakorlatos hallgatója,
az Erasmus Student Network tagja
• Dr. Beke Márton, csoportvezető-helyettes, Tempus Közalapítvány
• további kerekasztal résztvevők szervezés alatt

» 17:30 – 18:00:
• Kötetlen networking egy kávé mellett
• Konzultációs lehetőség a Tempus Közalapítvány által kínált lehetőségekről:
› Erasmus+ program: külföldi szakmai gyakorlatosok fogadása és céges-oktatási együttműködéseket
támogató pályázati lehetőségek
› Erasmus Alumni: volt ösztöndíjas hallgatók elérése a munkaerőpiacon
› A z Europass dokumentumok használata és előnye

» A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
» Kérjük, hogy részvételi szándékát 2017. január 20-ig jelezze a regisztrációs űrlap kitöltésével. A rend

Bővebb információ és regisztráció: www.gyakornokkereso.hu

