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Jelentkezz Te is Doktorandusz Tehetségmentornak! 

 

A 2018/2019-es tanévben tovább folytatódik a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának Tehetségmentor programja. A kiépítendő országos méretű kortárssegítő 

rendszer célja, hogy csökkentse azt a folyamatot, amely során a hazai tehetségek jelentős 

része már a középiskolát követő továbbtanulás, pályaválasztás során elvész. A hálózat a 

jelenleg is jól működő gyakorlatok összefogásával (pl. Tehetségútlevél Program) segít a 

felsőoktatás elérésében. A Program centrumában azok a tehetséges hallgatók állnak, akiket 

már a középiskolában felfedeznek, és akiket a jövőben ennek köszönhetően az oktatók és a 

kutatók mellett kortárs mentorok is segítenek majd a felsőoktatásban a beilleszkedésben és 

tehetségük kibontakoztatásában. A hálózat összekapcsolja a tehetséggondozás szereplőit - a 

középiskolákat, a felsőoktatási intézményeket és azok tehetséggondozási programjait, az 

OTDK-t, a kari TDK-kat, szakkollégiumokat - az elsőéves hallgatókkal.  

Ettől az évtől intézményi doktorandusz mentorokat is keresünk a PTE-n, akik vállalják fiatal 

tehetségek és alsóbb éves graduális hallgatók tehetséggondozását, tudományos vezetését. 

 

A Doktorandusz Tehetségmentorok feladata: 

- Workshopok, orientációs órák megtartása a középiskolákban, egyetemen; 

- Kapcsolattartás és felkereső tevékenység középiskolás, egyetemista diákok körében; 

- Szakmai képzéseken való részvétel; 

- A tehetséges elsőéves hallgatók mentorálása, kiemelten az alábbi területeken: 

 A tehetséges elsőéves hallgatók zökkenőmentes beilleszkedésének 

segítése; 

 A felsőoktatási intézmény, és az abban működő Tehetséggondozással 

kapcsolatos intézmények bemutatása; 

 A mentoráltak szakmai tevékenységének segítése; 

 Tanulmányi tanácsadás; 

- Folyamatos beszámolás. 

 

Téged keresünk ha: 

- Doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezel (PTE); 

- Korábban részt vettél már valamilyen tehetséggondozással kapcsolatos programban 

(pl. Szakkollégium, TDK, Demonstrátori tevékenység); 

- Elhivatott vagy a kortárssegítés területén; 

- Megbízható és precíz vagy, valamint képes az önálló és a csapatban megvalósuló 

munkavégzésre is; 

- Szeretnél a részese lenni egy olyan csapatnak, amely kiemelt célja a tehetséges 

fiatalok segítése. 

 

Amit kínálunk: 

- Szakmai képzések biztosítása; 

- Releváns szakmai tapasztalatok szerzése; 

- Ajánlólevél későbbi munkavállaláshoz; 

- A Tehetségmentorok tevékenységükért megbízási díjban részesülnek. 

http://www.hook.hu/
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Amennyiben úgy érzed alkalmas vagy a feladatra, és szeretnél segíteni a hozzád hasonlóan 

tehetséges fiataloknak, jelentkezz Te is Doktorandusz Tehetségmentornak fényképes 

önéletrajzzal, illetve egy egyoldalas motivációs levéllel, és korábbi tehetséggondozással 

kapcsolatos tapasztalataid ismertetésével az alábbi e-mail címen: 

 

raposa.laszlo@pte.hu 

 

Jelentkezési határidő: 2018. december 7. 
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