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A Pentor Programról 

 

A Pentor Program egy olyan mentorálási rendszer, amelynek első és legfontosabb alappillére 

az oktatók és hallgatók közötti mentor – mentorált kapcsolat kialakítása és eredményes 

működtetése.  

Minden Pentor (mentor) szakmailag magas tudású, a mentorképzésen elsajátított speciális 

kompetenciákat és módszereket alkalmazó oktató. A Pentor és Pentorált (mentorált) között 

partneri viszony kialakítása elsődleges cél, amelyben a Pentorált minden egyetemet érintő 

kérdésben bizalommal fordulhat a Pentorhoz. 

A Pentor Program keretében a hallgatók személyre szabott, és reális szakmai célok 

kitűzésével építik saját karrier útjukat, amelyek megvalósításához a Pentor támogatást nyújt. 

A Pentor a Pentorált szakmai fejlődéséről rendszeres visszajelzést ad, mely egy félév során 

minimum 4 alkalmas foglalkozás keretében a mentorált céljaiban való elérésében segít.  

A Pentor Programban résztvevő hallgatók egyéni támogatás kapnak már az egyetemre való 

belépés első félévben. A mentorálási folyamat keretében félévente mentorálási terv készül, 

amely a mentorált szakmai felkészülését segíti. A mentorálási tervben megfogalmazott 

szakmai fejlődési célok félévente felülvizsgálatra kerülnek. A mentorálási folyamat előnye 

nemcsak a hallgatók egyéni felkészítésében rejlik, de elsődleges szerepe van a fiatal 

tehetségek korai felismerésében. 

A Pentor program 3 pillérre épül (lásd ábra): mentorált, egyetemi mentor, egyetemi 

társmentor és vállalati mentor. Minden mentorált három csatornán keresztül kaphat segítséget. 

Az egyetemi mentor a középiskola-egyetemi váltásban, beilleszkedésben, tanulási és szakmai 

előmenetében, a felmerülő magánéleti problémák megbeszélésében tud partner lenni. A 

kortárs-mentor a hasonlóan megélt tanulmányi és magánéleti változásokban tud 

együttműködni, valamint az egyetemi közösség beilleszkedésbe, tanulmányi versenyek, 

ösztöndíjak és más programokba való tájékoztatást és motivációt adhatnak. A vállalati mentor 

a munkahelyre való beilleszkedést, munkakörülmények fokozatos megismertetését, 

inspirációt, vállalati kultúra megismerését, problémafeltérést, gyakorlati együttgondolkodást 

segít elő.  

 



 

 

 

A Pentor Fórumról 

 

A Pentor Fórum a középiskolai korosztály és az egyetemmel kapcsolatban álló cégek és 

vállalatok fóruma, ahol az aktív hallgatók és a középiskolások lehetséges karrier-utakkal 

ismerkedhetnek meg. A fórum egyik célja az is, hogy a céges mentorálási programokat 

előkészítse. Egyrészről alumni (volt Pannon/Veszprémi Egyetemen tanult, másrészről olyan 

vállalati mentorokat keresünk, akik vállalják, hogy egy vagy több hallgatót egyetemi 

pályafutásán keresztül mentorálja együttműködve az egyetemi mentorral.  
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