Mentorprogram på Blekinge Tekniska Högskola
Vi söker adepter till mentorprogrammet på BTH!
Innebörd
Avsikten med 2017 års mentorprogram är att studenter ska få en insikt i hur arbets- och
vardagslivet kan se ut i framtiden genom att få träffa en klok och erfaren person från
arbetslivet. Förutom några gemensamma träffar på högskolan, är planen att mentor och
adept kommer att träffas en gång i månaden under 2017. Planerad start är 2/3 2017. Det
förväntas av Dig som student att du är drivande och att du till de enskilda tillfällena har
förberett en fråga som samtalet främst kommer att handla om. Dessa enskilda möten har
tidigare varit mellan en och två timmar. Samtalen har ofta koppling till vardagliga
erfarenheter från arbetslivet och utbildningen.

Vilka är mentorerna?
Mentorerna kommer vara personer från arbetslivet. Mentorn kommer förbereda sig väl
inför varje mötestillfälle genom att sätta sig in i frågan som Du som adept har förberett.

Vilka är samordnarna i projektet?
Vi som är samordnare heter Daniel Thulin och Elin Viklund. Vi läser tredje året på
Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi på BTH. Programmet är en del i BTH:s
aktiviteter med det omgivande samhället. Tillsammans med stöd av Jan Björkman, som
tidigare har varit samordnare för mentorprogrammet, kommer vi att driva detta projektet.

Ansökning
Programmet kommer att omfatta tio mentorer och tio studenter. För att kunna matcha ihop
mentor och student behöver vi få en kort text om Dig på en ½ - 1 A4 där du t.ex. berättar
följande:
● Beskrivning av dig själv.
● Vad du har för fritidsintressen.
● Varför studerar det du gör.
● Vad du vill ha ut av att ha en mentor.
Svaret skickas till mentorprogrammet.bth@gmail.com senast 31/1 2017.
Mentorerna kommer att skriva en liknande ansökningstext och det är baserat på dessa
texter som ni kommer att matchas ihop. Urval sker löpande.
För frågor angående upplägg eller andra frågor om programmet är du välkommen att höra
av dig till oss på mentorprogrammet.bth@gmail.com. Vi hoppas verkligen att Du har
möjlighet att vara med i detta program.
Vänliga hälsningar
Daniel Thulin & Elin Viklund

