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Drogi_a Tutee,
jeżeli czujesz, że Twoja droga rozwojowa nabiera rozpędu,
jeżeli zależy Ci na indywidualnym kontakcie z Tutorem,
jeżeli chcesz kontynuować przygodę z tutoringiem...
ten projekt jest właśnie dla Ciebie!
Od

nowego

roku

akademickiego

będziesz

miał_a

szansę

na

kontynuację procesu tutoringowego w indywidualnym kontakcie
z Tutorem, którego wybierzesz.
Uwaga - liczba miejsc ograniczona!
Program zawiera 6 spotkań indywidualnych z wybranym przez
Ciebie Tutorem.
Lista Tutorów wraz z ich sylwetkami zostanie udostępniona przed
uruchomieniem rekrutacji.
Aby wziąć udział w rekrutacji przygotuj notkę motywacyjną i zamieść ją
w narzędziu do wyborów, które zostanie udostępnione w dniach
22-25.05.2022r.
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji
i realizacji programu.
Masz pytanie - zadaj je, pisząc maila na adres tutoring@cdv.pl
Pozdrawiamy
Zespół Tutoringowy CDV

6 spotkań po 45min.

Wybór Tutora na podstawie
bio, które zostanie
udostępnione w katalogu
Bio Tutorów

W celu wzięcia udziału w
rekrutacji należy
przygotować notkę
motywacyjną - szczegóły
na stronie nr 5

Rekrutacja
odbywa się
w dniach
22-25.05.2022r.

Program spotkań dostosowany jest do pot

Program spotkań
dostosowany jest do
potrzeb studenta

Możliwość realizacji
procesu w nurcie
naukowym i/lub
rozwojowym

Każdy

student

ma

do

dyspozycji

6

godzin

dydaktycznych

indywidualnej współpracy z Tutorem.
Przedmiot pracy podczas tutoriali ustalany jest z uwzględnieniem
potrzeb studenta.
Tutor

kontraktuje

się

ze

studentem

na

początku

roku

akademickiego, w którym realizowany jest tutoring. Kontrakt jest
przygotowywany w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.
Spotkania mogą być realizowane stacjonarnie w budynku CDV lub
online za pośrednictwem platform: meet i/lub zoom. Spotkania mogą
być też realizowane w innych miejscach za zgodą obu stron.
Harmonogram spotkań, w tym ich częstotliwość, sposoby realizacji,
możliwość i sposób odwołania spotkania Tutor ustala ze studentem
indywidualnie. Szczegółowe ustalenia Tutor zapisuje w kontrakcie.
Student po zakończeniu współpracy zobowiązany jest do napisania
krótkiej notatki, w której podsumowuje udział w programie.
Po

zakończeniu

zaświadczenie
indywidualnego.

procesu

tutoringowego

poświadczające

udział

w

student

otrzymuje

programie

tutoringu

Wytyczne do przygotowania
notki motywacyjnej
Zapraszamy do przygotowania odpowiedzi na poniższe pytania, na
podstawie których wybrany Tutor będzie mógł zadecydować o
przyjęciu

Ciebie

do

grupy

swoich

Tutee.

Kryteria

akceptacji

wypowiedzi to:
1. autentyczność (dzielenie się swoimi przemyśleniami, emocjami,
perspektywami, pomysłami),
2.

umiejętność

(przeprowadzenie

uzasadnienia
krótkiego,

swojego

logicznego

punktu

wywodu

z

widzenia
podaniem

argumentów),
3. poprawność językowa,
4. kreatywność (dbałość o przyciągającą uwagę formę i treść
odpowiedzi).

Imię i nazwisko, kierunek studiów, tryb studiów
Jakie tematy z zakresu rozwoju osobistego i/lub naukowego
chcesz poruszyć podczas tutoriali i dlaczego – do 500 znaków ze
spacjami
Co Cię motywuje do wzięcia udziału w programie tutoringu
indywidualnego? – do 700 znaków ze spacjami
Dlaczego zdecydowałeś_aś się na współpracę z wybranym
Tutorem? – do 200 znaków ze spacjami

