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Συμφωνητικό Δικτύου «Σύμβουλος Αποφοίτων» (Μentoring) Α.Π.Θ.
Οι όροι συνεργασίας «συμβουλευόμενου/ης» – μέντορα στα πλαίσια του προγράμματος «Σύμβουλος
Αποφοίτων» (Μentoring) Α.Π.Θ. είναι οι παρακάτω και αποτελούν μια συμφωνία μεταξύ των δύο και του
Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΑΠΘ, που είναι οι
συντονιστές.
Μέντορας
1. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………..………………..……………………… συμφωνώ να παρέχω καθοδήγηση και
υποστήριξη στον/στην …………………………………………… από ………….…... έως ………….…
2. Δεσμεύομαι να μη δημοσιοποιήσω οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία είναι εμπιστευτική ανάμεσα σε
εμένα, στον/στην συμβουλευόμενο/η και στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ.
3. Δεσμεύομαι να υποστηρίζω και να βοηθώ τον/την συμβουλευόμενό/ή μου στην επίτευξη στόχων που
σχετίζονται με την επαγγελματική του/της σταδιοδρομία.
4. Δεσμεύομαι να ενημερώνω το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ και τον/την συμβουλευόμενό/ή μου για θέματα
που αφορούν στην πρόοδο της συνεργασίας μας, εφόσον μου ζητηθεί.
5. Συμφωνώ να παραδώσω στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ στο τέλος του προγράμματος σύντομη αναφορά
για την πορεία της συνεργασίας μου με τον/την συμβουλευόμενό/ή μου (στόχος, αριθμό συναντήσεων,
αποτελεσματικότητα).
6. Δεσμεύομαι να διατηρήσω τη σχέση μέντορα – συμβουλευόμενου/ης σ’ ένα αμοιβαία αποδεκτό επίπεδο
επικοινωνίας και υποστήριξης.
7. Δεσμεύομαι να ανταποκριθώ στους όρους που ορίζουν το ρόλο του μέντορα όπως αυτός περιγράφεται στο
πλαίσιο του προγράμματος αυτού.
8. Συμφωνώ να περιληφθούν συγκεκριμένα ατομικά μου στοιχεία (όνομα, επίθετο, επαγγελματική θέση) στο
μητρώο μεντόρων που διατηρεί το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ.

2

Συμβουλευόμενος/η
1. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………………….…………… αποδέχομαι την καθοδήγηση και
υποστήριξη από τον/την …………………………………………… από ……….. έως ……….
2. Δεσμεύομαι να μη δημοσιοποιήσω οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία είναι εμπιστευτική ανάμεσα σε
εμένα, στον/η μέντορά μου και στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ.
3. Δεσμεύομαι να καταρτίσω το προσωπικό μου "πρόγραμμα στόχων" με τη συνεργασία του/της μέντορά
μου και να επιδιώξω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επίτευξή τους.
4. Δεσμεύομαι να ενημερώνω το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ και τον/την μέντορά μου για θέματα που
αφορούν στην πρόοδο της συνεργασίας μας, εφόσον μου ζητηθεί.
5. Συμφωνώ να παραδώσω στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ στο τέλος του προγράμματος σύντομη αναφορά
για την πορεία της συνεργασίας μου με τον/την μέντορα μου (στόχος, αριθμό συναντήσεων,
αποτελεσματικότητα).
6. Δεσμεύομαι να διατηρήσω τη σχέση μέντορα ‐ συμβουλευόμενου σε ένα αμοιβαία αποδεκτό επίπεδο
επικοινωνίας και υποστήριξης.
7. Δεσμεύομαι να ανταποκριθώ στους όρους που ορίζουν το ρόλο του συμβουλευόμενου όπως αυτός
περιγράφεται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.
8. Συμφωνώ να περιληφθούν συγκεκριμένα ατομικά μου στοιχεία (όνομα, επίθετο, Τμήμα Σπουδών) στο
αρχείο που διατηρεί το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ.
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