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ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Το πρόγραμμα Μέντωρ στοχεύει να καθοδηγεί κάθε χρόνο περί τους 200 τελειόφοιτους φοιτητές και νέους 
απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου με στόχο να τους προετοιμάσει για την καριέρα τους.  

Πρόκειται για μια συνεργασία διάρκειας 3 μηνών, σε δύο περιόδους, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο ή 
από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο κάθε έτους, μεταξύ τελειόφοιτων φοιτητών και αποφοίτων ή άλλων μελών 
της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι φοιτητές αντιστοιχίζονται με επαγγελματίες που είναι πρόθυμοι να 
μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους και να τους συμβουλεύσουν για την ανάπτυξη της καριέρας τους.  

Αποστολή του προγράμματος 
Να διευκολυνθεί η δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων καθοδήγησης μεταξύ έμπειρων απόφοιτων (ή άλλων μελών 
της πανεπιστημιακής κοινότητας) και νέων απόφοιτων ή τελειόφοιτων φοιτητών με επίκεντρο την επαγγελματική 
και προσωπική τους πρόοδο.  

Γιατί να γίνω Μέντωρ; 
·  Για να μοιραστείτε τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας από την επαγγελματική και τη φοιτητική σας ζωή 
·  Για να δώσετε στους φοιτητές μια νέα προοπτική για το χώρο εργασίας και το σκοπό της φοίτησης 
·  Για να βοηθήσετε τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς ταιριάζουν οι φιλοδοξίες τους με τις σπουδές που 

έχουν επιλέξει και τη μετέπειτα ζωή τους  
·  Για να νιώσετε την ικανοποίηση της συνεισφοράς στην ανάπτυξη της νέας γενιάς δημιουργικών ανθρώπων  

Τι χρειάζεται 
·  Να είστε απόφοιτός μας ή μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό) 
·  Να έχετε τουλάχιστον 10 χρόνια εργασιακή εμπειρία μετά την αποφοίτησή σας 
·  Να μπορείτε να διαθέσεις χρόνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος (διάρκεια προγράμματος 3 μήνες, 

2-4 ώρες το μήνα) 

Υποχρεώσεις 
·  Να συμμετάσχετε στο δείπνο γνωριμίας των μεντόρων με τους συμμετέχοντες φοιτητές 
·  Να είστε τυπικός στην τήρηση των προγραμματισμένων συναντήσεων (προσωπικών ή 

τηλεφωνικών/skype ραντεβού) με τον φοιτητή/απόφοιτο που σας έχει επιλέξει 
·  Να είστε ανοικτός και γενναιόδωρος στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών 
·  Αν είναι εφικτό, προσκαλέστε τον φοιτητή/απόφοιτο να γνωρίσει τους συναδέλφους σας και να 

παραμείνει κάποια ώρα στο χώρο εργασίας σας εντός ωραρίου εργασίας (job shadowing)  
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·  Δεν έχετε καμία υποχρέωση να προσφέρετε θέση εργασίας στον απόφοιτο/φοιτητή μετά τη λήξη του 
προγράμματος 

Πώς μπορώ να λάβω μέρος; 
·  Συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Γραφείου Αποφοίτων: www.ucyalumni.com  
·  Μπορείτε να συνδεθείτε είτε με το λογαριασμό σας στο LinkedIn/Facebook ή με την προσωπική σας 

ηλεκτρονική διεύθυνση 
·  Στην ενότητα «Πρόθυμος/η για βοήθεια» επιλέξτε το κουτί που γράφει «Συμμετοχή στο πρόγραμμα 

ΜΕΝΤΩΡ» 
·  Με τη συμπλήρωση των στοιχείων του λογαριασμού σας, θα λάβετε στις επόμενες λίγες μέρες 

επιβεβαίωση έγκρισης από το Γραφείο Αποφοίτων.1 

Πώς με βρίσκουν οι φοιτητές/νέοι απόφοιτοι; 
·  Με την προκήρυξη του προγράμματος ΜΕΝΤΩΡ οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με την 

πλατφόρμα UCY Alumni και να αναζητήσουν μέντορα (βάσει του πτυχίου, εταιρίας, το όνομα ή την 
τοποθεσία) 

·  Εφόσον ο φοιτητής βρει τον μέντορα που θέλει θα του αποστείλει αίτημα (request mentor) 
·  Εσείς θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από το UCY Alumni (στη διεύθυνση που έχετε δώσει) που θα 

λέει ότι ένας φοιτητής έχει ζητήσει να γίνετε μέντοράς του 
·  Όταν λάβετε το αίτημα μπορείτε να το αποδεχτείτε ή να το απορρίψετε ή να συνδεθείτε απευθείας με τον 

λογαριασμό σας στο UCY Alumni: www.ucyalumni.com  
·  Πατήστε στο εικονίδιο με τον φάκελο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης στα δεξιά για να δείτε τα 

μηνύματά σας 
·  Πατήστε το κουμπί Αποδέχομαι/Accept που βρίσκεται κάτω δεξιά 

Πώς επικοινωνώ με τον φοιτητή/νέο απόφοιτο; 
·  Μπείτε στο προφίλ σας εντός της πλατφόρμας www.ucyalumni.com 
·  Κάτω από το Mentoring θα δείτε την εικόνα του φοιτητή/απόφοιτου του οποίου είστε μέντορας 
·  Πατήστε πάνω στο όνομά του και θα οδηγηθείτε στη σελίδα του προφίλ του 
·  Από εκεί, μπορείτε να του στείλετε μήνυμα  

                                                      
1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν λάβεις ειδοποίηση ότι ο λογαριασμός σου δεν έχει εγκριθεί και πιστεύεις πως έχει γίνει λάθος, 
παρακαλείσαι να επικοινωνήσεις στο alumni@ucy.ac.cy ή να καλέσεις το 22894366, για να σε βοηθήσουμε.  
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Πώς να σταματήσω να δέχομαι φοιτητές/νέους απόφοιτους; 
Για να διασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος, προτείνουμε να μην δέχεστε πάνω από 1-2 φοιτητές/νέους 
απόφοιτους. Ακολουθήστε τις οδηγίες πιο κάτω για να καταργήσετε την ιδιότητά σας ως ΜΕΝΤΩΡ, όταν θα έχετε 
φτάσει σε αυτό το όριο.  

·  Συνδεθείτε στην πλατφόρμα www.ucyalumni.com και πηγαίνετε στο προφίλ σας 
·  Πατήστε στο «Ενημερώστε το προφίλ σας»  
·  Ακυρώστε (unclick) τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ΜΕΝΤΩΡ  
·  Πατήστε το “Ολοκλήρωσα την ενημέρωση”. 

 


