Vállalkozásfejlesztés Alumni Mentorprogram
A 2016 ősze óta futó induló program célja a munkaerőpiacon elhelyezkedett BCE alumni szakmai
tudásának, tapasztalatainak becsatornázása a jelenlegi oktatási rendszerbe, így a hallgatókban
reális szakmai kép kialakítása, a gyakorlati ismeretek munkáltatói szemszögből való átadása.
Alumni Mentorprogramunk keretében a hallgatókat a Corvinus Vállalkozásfejlesztés
mesterszakán korábban végzett szakemberek mentorálják az év során. A személyes kapcsolat
kialakítása mellett a kiválasztott hallgatók rálátást kaphatnak az adott szakterületeken,
iparágakon, illetve a cégeken belüli karrierlehetőségekre, feltehetik szakmai kérdéseiket, közös
szakmai
programokon
vehetnek
részt
és
építhetik
kapcsolati
hálójukat.
A programot 2021-ban hibrid speed mentoring formában indítjuk el. A program során a
hallgatóknak lehetősége nyílik négy online vagy személyes mentorálási alkalomra a szak négy
különböző korábbi hallgatójával, így több irányból is megközelíthetik a program elején
megfogalmazott kérdéseiket és a diploma után karrierutakat.
A program részletei
Szeptember második felében a programot különböző csatornákon meghirdetjük a hallgatók
számára, és jelentkezéseiket pedig szeptember 30-i határidőig várjuk az erre vonatkozó online
űrlapon: https://www.uni-corvinus.hu/ninja-forms/1203ldag.
A kiválasztás alapját a hallgatói motivációk és a kérdéseikhez jól illeszkedő mentorok rendelkezésre
állása határozza meg első sorban. A – legfeljebb a mentorok számával megegyező létszámú –
hallgatók kiválasztását és felvételi értesítését követően, a résztvevők teljes csoportját összekötjük a
számukra létrehozott MS Teams csoportban. Itt a hallgatók körében megosztjuk a mentorok rövid
bemutatóit, amelyek alapján a diákoknak lehetőségük lesz mentor preferenciákat is megadni. Ezeket
a preferenciákat, a jelentkezéskor megadott érdeklődési területeket és kérdéseket, illetve a
kapacitásokat is figyelembe véve alakulnak ki a mentor-mentorált párosítások a beszélgetésekhez.
Az első párosításokat a résztvevők október 20-ig ismerhetik majd meg.
A négy mentori beszélgetésre a következő kéthetes időszakokban kerül majd sor:
▪ október 25. – november 7.
▪ november 22. – december 5.
▪ január 10. – január 23.
▪ február 7. – február 20.
A párosítások megismerését követően minden esetben a diákok feladata felvenni a kapcsolatot a
mentorral és egyeztetni a beszélgetés pontos időpontját, és online platformját vagy személyes
helyszínét. Erre – és magára a beszélgetésre – is lehetőséget nyújt a közös Teams platform, de
javasoljuk a kapcsolatfelvételkor az e-mail írását is.
Szintén a diákok feladata a mentorálási beszélgetésre való alapos felkészülés, elsősorban konkrét
kérdésekkel. A programból származó haszon egyenesen arányos a felkészülésbe, kérdések
megfogalmazásába befektetett energiával!

Végül a diákokat kérjük, hogy a beszélgetést követő napon küldjenek a beszélgetés emlékére
▪ egy fényképet, képernyőképet
▪ és egy összefoglaló mondatot (legyen az egy idézet a beszélgetésből, vagy egy számukra
legizgalmasabb tanulság)
a közös Team beszélgetésfolyamba.
Amennyiben a körülmények lehetővé teszik, a program lezárására március elején igyekszünk egy
közös eseményt is tartani, ahol ezúttal élő, kötetlen beszélgetésekre is lehetőség lenne. Bár a
program idén a mentoroktól csak egy-egy órájuk felajánlását kéri, de a lehetőség a résztvevők
számára most is nyitott, hogy kölcsönös érdeklődés esetén a beszélgetéseket ezen túlmenően,
tovább/máskor/máshol is folytassák.

