
Projekt MENTORme ma na
celu wzmocnienie interakcji

instytucji szkolnictwa
wyższego ze

społeczeństwem poprzez
ustanowienie relacji

mentoringowych pomiędzy
wykładowcami

uniwersyteckimi
(opiekunami), studentami
(mentorami) i osobami o

mniejszych szansach
(podopiecznymi). Studenci

staną się w ten sposób
aktywni obywatelsko,
świadomi kulturowo i

szanujący różnorodność.
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Studenci uczelni wyższych
Wykładowcy uczelni wyższych
Osoby z mniejszymi szansami
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Projekt KA2 Erasmus+ mający na celu
promowanie włączenia społecznego
osób z mniejszymi szansami poprzez
mentoring



TRZECIE SPOTKANIE PARTNERSKIE

"Międzynarodowa certyfikacja
programu MENTORme umożliwia

transfer i porównywalność umiejętności
i kompetencji w całej Europie"  

Zespół ACQUIN 

W dniach 16 i 17 maja 2022 roku, w Bayreuth w Niemczech, odbyło
się 3. Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie (TPM3) projektu
MENTORme. Podczas spotkania  ACQUIN przedstawił wyniki
międzynarodowej procedury certyfikacyjnej. Komisja
Akredytacyjna ACQUIN podjęła decyzję o certyfikacji programu
szkoleniowego MENTORme, ponieważ spełnia on wymagania
dotyczące zapewnienia jakości w ramach Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego.                                                           

Oprócz certyfikacji,
UCLan Cyprus
zaprezentował
ostateczną wersję
aplikacji mobilnej,
gotową do
wprowadzenia
podczas szkolenia
C1.



SZKOLENIE C1

"Nasze doświadczenia w
Hiszpanii były

niesamowite. Cieszę się,
że mieliśmy taką

możliwość" 
- 

Wypowiedź studenta,
uczestniczącego w C1

W dniach 27 czerwca - 1 lipca 2022 r. konsorcjum
zorganizowało szkolenie C1 w Valladolid w Hiszpanii. Ponad
20 studentów z uczelni wyższych z krajów partnerskich
(Hiszpania, Polska, Cypr, Grecja, Niemcy), uczestniczyło w
"Programie mobilności dla studentów uczelni wyższych".
Szkolenie to zostało certyfikowane przez ACQUIN i
zapowiedziane podczas TPM3.



Po zakończeniu testów beta, projekt
opublikował swoją aplikację mobilną na dwóch
głównych rynkach, udostępniając ją
urządzeniom z systemem Android oraz
iPhone/iPad na całym świecie.

Aplikacja jest dostępna zarówno na platformie
Google Play jak i Apple App Store poprzez kody
QR wskazane na poniższych zdjęciach.

Uruchomienie aplikacji
mobilnej MENTORme


