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1. Rezumat Executiv 

Manualul de mentorat ifempower contribuie la înțelegerea mentoratului în sine și în special a 

rolului mentorilor. Înainte de a proiecta programul de mentorat, experții Centrului de Transfer 

Tehnologic Steinbeis au analizat bunele practici ale mentoratului în toate țările partenere ale 

ifempower. Un document justificativ cu detalii despre programele relevante este elaborat 

separat, ca document de lucru intern. Manualul ifempower pentru programul de mentorat este 

elaborat pe baza acestor constatări. 

Universitățile vor folosi acest manual atunci când implementează un program de mentorat 

ifempower pentru studenții de sex feminin. Acesta este un instrument util pentru cadrele 

didactice universitare care sunt responsabile pentru noile curricule, dar și pentru conducerea 

universităților, în special pentru recent createle „Puncte de sprijin pentru Antreprenoriat” 

(Entrepreneurship Support Points). Acestea trebuie să ajute studenții șă-și găsească mentori. 

Programul de mentorat este o parte integrantă a curriculum-ului internațional ifempower. 

Programul de mentorat contribuie semnificativ la atragerea studenților de sex feminin în noul 

program de studiu. 

Programul de mentorat de bază își propune să le arate studentelor cum femeile – antreprenor 

de succes se comporta în viața de zi cu zi. A avea șansa de a fi susținută de un mentor este un 

motiv crucial pentru care studentele vor alege modulul ifempower. Manualul arată că programul 

de mentorat ar putea fi combinat cu un stagiu de practică (internship) sau cu alte activități de 

proiect. Este recomandat să se adauge astfel de componente la programul de mentorat. 

Deciziile privind posibilele extinderi (de perioada a mentoratului) sunt în responsabilitatea 

universității unde este implementat modulul de antreprenoriat internațional. 

Discipolul (stundentul) este responsabil pentru găsirea unui mentor. Universitățile trebuie să 

ofere sprijin pentru a se asigura că discipolii găsesc mentori adecvați. Trebuie creată o bază de 

date cu mentorii disponibili. Universitățile trebuie sa creeze stimulente pentru mentori atunci 

când îi conectează creând rețele, iar antreprenorii pot găsi parteneri de afaceri în astfel de 

rețele. Prin a fi în contact cu antreprenorii de succes, se consolidează reputația universităților - 

și le permite să beneficieze de mai mult: de exemplu, în cazul în care antreprenorii deven 

sponsori pentru evenimente, se pot oferi subiecte pentru tezele studenților sau pot oferi stagii 

de practică. 

Studenții sunt înscriși în Sistemul european de credite transferabile (ECTS) pentru participarea 

cu succes la programul de mentor. Pentru definirea succesului, trebuie luate în considerare 

orientările (de cercetare) universității partenere. Prin urmare, manualul pentru programul de 

mentorat nu trebuie înțeles ca o normă universală. 
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2. Introducere 

Manualul ifempower pentru Programul de Mentorat aduce aport științific (knowledge) pentru 

universitățile partenere ale proiectului ifempower, despre cum să implementeze programul de 

mentorat. Ulterior, acesta poate fi aplicat de orice universitate care dorește să se concentreze 

pe antreprenoriatul feminin.  

Manualul de mentorat este realizat pentru: 

 cadrele didactice universitare care sunt responsabile pentru noile curricule universitare; 

 conducerea universităților; 

 recent createle „Puncte de Sprijin pentru Antreprenoriat” (Entrepreneurship Support 

Points) la partenerii proiectului Ifempower cu referire la produsul intelectual intern 6) 

Acest manual nu trebuie privit ca un ghid pentru antreprenori despre cum de a deveni și cum a 

fi mentori. Mentorii potențiali trebuie să fie contactați de universități și studenți. Manualul explică 

modul de identificare și convingere a antreprenorilor pentru a deveni mentori (capitolul 3). 

Programul de mentorat este o parte integrantă a curriculum-ului internațional ifempower și 

trebuie înțeles ca o parte organică a modulului. Acei studenți care aleg modulul trebuie să fie 

îndrumați de antreprenori, în principal de antreprenori de sex feminin. Participarea la programul 

de mentorat trebuie considerată obligatorie pentru fiecare student participant. 

Universitățile și, în special, „Punctele de Sprijin pentru Antreprenoriatul Feminin” (Female 

Entrepreneurship Support Points), înființat in cadrul ifempower, susțin studenții în găsirea de 

mentori și în organizarea relației cu aceștia. 

Obținerea șansei de a fi susținut de un mentor este un motiv 

crucial pentru care elevii vor alege modulul ifempower. 

Până la sfârșitul cursului/ semestrului, studenții vor avea cunoștințe practice despre modul în 

care mentorii lor își desfășoară activitatea obișnuită și ce fel de obstacole trebuie să 

depășească, în general. Poveștile de succes și modelele de rol ale mentorilor încurajează 

studentele să înceapă să își construiască propria idee de afaceri antreprenorială. Legătura 

puternică cu alte cursuri ale curriculumului intensifică acest impact pozitiv asupra dezvoltării 

afacerilor. 

Bunele practici ale programelor de mentorat în curs de desfășurare în Europa au fost analizate 

și luate în considerare la proiectarea programului de mentorat. Aceste exemple sunt rezumate 

în documentul justificativ „Exemple de bune practici pentru construirea programului de mentorat 

ifempower”. Acest document intern este disponibil pentru descărcare. 

Programul de mentorat este utilizabil la nivel internațional. Circumstanțele naționale, de ex. 

aspecte juridice sau administrative specifice, anumite standarde ale universităților participante 

https://stz-ost-west.de/wp-content/uploads/2019/08/ifempower_IO4_supporting-document.pdf
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sau mediul de afaceri în general, trebuie luate în considerare la implementarea programului de 

mentorat. Specificațiile naționale pentru Austria, Ungaria, Islanda, Germania, Spania, Portugalia 

și România sunt discutate cu partenerii de proiect și sunt prezentate în capitolul 3.6.
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3. Programul de mentorat pentru antreprenoriat feminin 

3.1. Mentoratul 

3.1.1. Scurt istoric a mentoratului: origini și dezvoltarea până în 
prezent 

Nu s-a ajuns la un consens clar cu privire la definirea mentoratului. Definițiile disponibile ale 

mentoratului sunt prea numeroase pentru a putea fi enumerate aici, însă multiplicitatea lor 

reflectă modul în care contextele politice și sociale determină sensul diferit pe măsură ce acele 

contexte se schimbă. 

„Odiseea” lui Homer este adesea citată ca sursă originală pentru conceptul de mentorat, fiind o 

proză lirică din Grecia Antică considerată ar fi fost scrisă cu cel puțin 3.000 de ani în urmă. 

Odiseea spune povestea întoarcerii regelui Odiseu de la războiul troian. El a încredințat tutela 

tronului către fiul său și a gospodăriei sale regale unui vechi prieten, Mentor, fără niciun dubiu, 

anticipându-și o revenire rapidă. Tinerii nobili au ocupaseră de mult palatul lui Odiseu, cerând 

ca Penelope, soția sa, să-l aleagă pe unul dintre ei în căsătorie, în speranța uzurpării controlului 

asupra regatului și a negării dreptului de întâi născut a fiului său, Telemah. În cele din urmă, 

zeița Atena a intervenit pentru a asigura revenirea în siguranță a lui Odiseu. Ea i-a apărut lui 

Telemah, care avea 21 de ani, într-o serie de forme umane și animale, inclusiv în cea a 

Mentorului vârstnic, pentru a-l pregăti să fie reunit cu tatăl său. După reunirea lor, tatăl și fiul au 

alungat uzurpatorii și ordinea a fost restabilită1. 

Este o cutumă în toate etapele istoriei, ca atunci când nivelul progresului (al inovației) 

depășește o anumită societate sau spațiu, a face referire la un sistem care este mai ușor de 

înțeles. Cu cât este mai mare este schimbarea, cu atât mai vechi este sistemul (de înțelegere) 

la care se face referire. Aceasta (practică) ar putea fi văzută ca o aplicare a principiului 

parcimoniei. 

Odată cu revoluția informațională, costul transmiterii informațiilor a devenit neglijabil, rezultând 

într-o mulțime de informații răspândite peste tot, a condus la nevoia de a reînvia metode de 

încredere. În epocile moderne, reputația (bazată pe încredere) depășește informația (puterea 

gentilă). 

 

                                                      
1 Helen Colley, „Explorarea Miturilor Mentorului: Un Ghid Estimativ la Istoria Mentoratului dintr-o perspectivă feminist- 
marxistă“, Universitatea din Cardiff, 2000, http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001500 

 

http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001500
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3.1.2. Definiția Mentoratului 

Definirea mentoratului este o sarcină foarte dificilă, deoarece acesta descrie o formă de 

învățare care a fost metaforizată și redefinită de-a lungul istoriei în funcție de contextul existent. 

În esență, mentoratul este o relație între indivizi, care rezultă dintr-un scop superior – 

competență (excelență) într-un anumit domeniu sau abilitate, referindu-se la diferite etape de 

învățare (dezvoltare profesională sau personală), în care cel puțin una dintre părțile implicate 

are nevoie de îndrumare, informație , rețele sau toate în același timp. Relația mentor-discipol 

permite spațiu pentru discuții private în care cel puțin una dintre părți este interesată să 

beneficieze de creșterea celuilalt (recrutare, promovarea talentului, crearea unei mai bune relații 

cu alți parteneri de afaceri prin formare reciprocă etc.). Mentorul este un voluntar care a atins 

deja un anumit nivel de succes/ competență și ar dori să împărtășească cunoștințele sale 

profesionale și înțelepciunea personală pretendenților mai tineri. Motivele pentru a face acest 

lucru pot varia, dar ar trebui să fie aplicate cel puțin următoarele principii edificatoare: 

• Discipolul nu este o copie a mentorului și nici „drona” mentorului; 

• Mentorul este un voluntar; 

• Mentorul și discipolul acționează în favoarea îmbunătățirii calității vieții reciproce (de aceea 

abordarea privată este o componentă importantă); 

• Mentorul și discipolul înțeleg beneficiile de a lucra împreună, principiu care ghidează timpul 

dedicat programului; 

• Serviciul de post-mentorat este recomandat, dar nu obligatoriu. 

  

Așteptările generale rezultate din relația mentor-discipol pot fi rezumate astfel: Un mentor este 

o persoană care acționează ca un ghid și un consilier. El/ ea este un model de urmat, unul de 

la care discipolul poate învăța și unul care este interesat să transmită cunoștințe, experiență, 

gânduri, și în special perspective celorlalți, ca inspirație pentru creșterea personală și 

vocațională. 

Un mentor poate oferi: 

• Informații:  mentorii își împărtășesc cunoștințele, experiențele și înțelepciunea; 

• Contacte: mentorii oferă oportunități valoroase prin facilitarea contactelor personale 

și/sau academice, utile carierei; 

• Provocări: mentorii stimulează curiozitatea și consolidează încrederea discipolilor 

prezentând noi idei, oportunități și provocări; 

• Sprijin: mentorii încurajează dezvoltarea și succesul, oferind un mediu deschis și de 

sprijin; 

• Stabilirea obiectivelor: mentorii îi ajută pe discipoli să își descopere talentele și interesele, 

să își definească și să își atingă obiectivele; 
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• Sfaturi: mentorii îndrumă discipolul în atingerea obiectivelor academice, de carieră și 

personale; 

• Modele demn de urmat: prin împărtășirea cu discipolii a poveștilor despre realizări, mentorii 

pot deveni modele de urmat. 

 

Un discipol este o persoană care are mai puține experiențe decât mentorul și poate avea 

anumite obiective profesionale și personale specifice despre care dorește să vorbească cu o 

persoană mai experimentată și de succes. Discipolul este o persoană care joacă un rol activ în 

cautarea sfaturilor și îndrumărilor. Un discipol trebuie să clarifice modul în care dorește să 

beneficieze de mentorat. 

Astfel, mentoratul este un proces de transmitere informală a cunoștințelor, a capitalului social și 

a suportului psiho-social perceput de destinatar ca fiind relevant pentru muncă, carieră sau 

dezvoltare profesională; Mentoratul presupune o comunicare informală, de obicei față în față și 

care se desfășoară pe o perioadă de timp îndelungată, între o persoană despre care se 

percepe că are cunoștințe, înțelepciune sau experiență relevantă (mentorul) și o persoană 

despre care se percepe că are mai puține din acestea (discipolul). Studenții din cadrul 

organizațiilor mai mari ar trebui să aibă prioritate (în funcție de anumite invariabile) în a primi 

consiliere. 

În multe studii, se întâlnește foarte des comparația dintre mentor - discipol și părinte - copil, 

învățător - elev sau profesor - student. Programele de învățământ universitar și cele duale sunt 

mediul în care consilierea referitoare la sarcinile profesionale este primară conversației private 

în orice inițiativă de mentorat. De ce este așa? Din cauza diferitelor forme, mentoratul ar putea 

avea loc în prezența: membrilor de familie, prietenilor, personalităților din mass-media, 

profesorilor, sau a unui alt tip de schimb în timpul dezvoltării rețelelor. Universitatea pregătește 

forța de muncă calificată și se poate spune că este cea mai importantă pre-etapă (luând în 

considerare și cazurile de doctorat) de studii în vederea acomodării cu mediul de afaceri. 

În afaceri, mentoratul formal este o parte a strategiilor de gestionare a talentelor, care sunt 

folosite pentru prioritizarea angajaților-cheie, a absolvenților nou angajați, a angajaților cu 

potențial ridicat și a viitorilor lideri. 
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3.1.3. Programul de mentorat ca parte integrantă curriculum-ului 
intrenațional ifempower  

Ifempower a dezvoltat o curriculă internațională, bazându-se puternic pe mentorat și învățarea 

practcă pe bază de proiecte. Modulul cuprinzător reflectă obstacolele cunoscute cu care se 

confruntă antreprenoriatul feminin și le permite studentelor să le depășească cu succes. Acest 

curriculum reprezintă una dintre cele mai importante caracteristici inovatoare ale ifempower. 

Studentele care vor termina cu succes modulul ifempower vor primi mentorat profesional din 

partea antreprenoarelor (unul dintre cursuri va consta în stagii la un antreprenor), oportunitate 

de a lucra cu ele, de a-i ajuta munca de zi cu zi și de a se familiariza cu modul general de a 

conduce un (business) antreprenorial. Aceasta (abordare) poate fi înțeleasă ca o colaborare 

transnațională bazată pe proiecte între întreprinderi și studenți/ personal din instituțiile de 

învățământ superior pentru a studia spețe din viața reală. Până la sfârșitul semestrului, 

studentele vor obține nu doar cunoștințe practice despre modul în care mentorii lor își 

desfășoară activitatea obișnuită și ce fel de obstacole trebuie să depășească în general, dar vor 

avea și ocazia să înceapă să-și construiască propria lor idee și reţea antreprenorială 

profesională. Munca discipolilor cu mentorii lor va fi exclusiv profesională și va înlocui munci 

administrative sau de secretariat. Programul de mentorat va fi utilizat la nivel internațional, dar 

va fi, de asemenea, adaptat la circumstanțele fiecărei nații. 

Un mentorat pentru studente, drept componentă a unui program universitar, ar trebui să țină 

cont de următoarele variabile: 

- investigarea principalelor roluri pe care le îndeplinesc în viața de afaceri; 

- principalele piedici cu care se confruntă, în general, în obținerea unei poziții de lider 

(factori externi și interni); 

- ce abilități și potențiale modificări legale ar fi necesare pentru a sprijini antreprenoriatul 

feminin; 

- caracteristicile funcționării și situației IMM-urilor conduse de femei; 

- ce strategii sunt urmate pentru a stabili armonie între carieră și viața de familie; 

- identificarea lacunelor de pe piață și a nevoilor pieței; 

- care sunt principalele obstacole în accesarea finanțărilor în lipsa garanțiilor reale.2 

Toate studentele înrolate în modulul de antreprenoriat ifempower sunt obligate să participe activ 

la programul de mentorat. Participarea este obligatorie. Programul de studiu este descris în 

detaliu în documentul „Ifempower Curriculum” (IO2). Documentația este disponibilă partenerilor 

din proiect. Părțile interesate externe pot obține informații despre programul de studiu pe site-ul 

web al proiectului ( www.ifempower.eu ). 

 

                                                      
2Antreprenoriatul feminin bazat pe interacțiune și mentorat în domeniul Antreprenoriatului (aplicație de proiect), p. 59 

http://www.ifempower.eu/


MANUAL IFEMPOWER PENTRU PROGRAMUL DE MENTORAT 

15 
 

Graficul 1 – Componentele Curriculum-ului ifempower 

 

 

Mentorat cu muncă în proiect încorporată versus stagiu de practică (internship) 

Studentelor înrolate în modulul de antreprenoriat ifempower nu li se cere să ia rolul de stagiari 

la organizația condusă de mentor, însă pot ajuta și completa sarcini, conduse de mentor (= 

muncă de proiect). Prioritățile tematice ale relației mentor-discipol se referă la situații din viața 

de zi cu zi, cum ar fi armonia între viața de muncă și cea de familie, rolul femeilor în 

întreprinderi, etc. (= mentorat). Universitatea trebuie să decidă în ce măsură se poate adăuga o 

muncă reală de proiect. În loc să lucreze la un studiu de caz, studenta ar putea lucra la un 

proiect care este conceput și stabilit împreună cu mentorul, pe baza unui scenariu real pentru 

ceea ce mentorul are nevoie de o soluție. O combinație puternică de activități de mentorat și 

muncă în proiect duce la un program avansat de mentorat (vezi și capitolul 3.4), însă nu trebuie 

înțeleasă ca un stagiu de practică (internship).  

Mentorat și Sistemul European de Transfer de Credite 

Modulul complet este conceput pentru a primi 6 credite ECTS (credite transferate). Studentele 

primesc 1 credit ECTS pentru participarea cu succes la programul de mentorat inclus în cele 6 

credite ECTS. Trebuie subliniat că, fără finalizarea cu succes a programului de mentorat, 

întregul modul nu poate fi considerat absolvit. 

Pentru ca universitatea să recunoască programul de mentorat, este necesar să se definească 

ce se înțelege prin participarea cu succes. Practic, pentru evaluare trebuie aplicate standardele 

individuale ale universității respective. Universitatea va numi criteriile de succes și este 

responsabilă de a decide dacă programul de mentorat individual al unei studente este 

recunoscut sau nu. Prin urmare, manualul oferă numai informații de bază privind cerințele 

minime. Din punct de vedere al proiectului ifempower, trebuie să se țină seama de următoarele 

caracteristici ale succesului:  
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Discipolii trebuie să prezinte un document/ raport privind programul de mentorat pentru a 

demonstra că obiectivele au fost definite și atinse, au avut loc întâlniri cu mentorul și că 

sarcinile, date de acesta, sunt îndeplinite (vezi capitolul 3.3.3). 

Întrucât programul face parte din curriculum, fiecare mentor trebuie să cunoască și să accepte 

regulile programului pentru a asigura un anumit nivel de standard de calitate. 

Universitățile ar trebui să ofere o scurtă introducere în cerințele programului către mentori. 

Participarea la briefing nu ar trebui să devină obligatorie pentru mentori.  

Durata modulului de antreprenoriat la universități va fi de două semestre. Selecția mentorilor 

trebuie să aibă loc înainte de încheierea primului semestru. Mentoratul are loc în al doilea 

semestru. Relația nu se va încheia, deoarece mentorii trebuie să garanteze că își susțin 

studenții și vor fi disponibili pentru consiliere (ulterior) cel puțin în mediul online. 

Cursul de antreprenoriat este proiectat pentru 20 de studenți la fiecare instituție de învățământ 

participantă. Ca principiu, fiecare student ar trebui să aibă un îndrumător individual. În cazul în 

care există mai puțini mentori disponibili, de ex. așa cum era de așteptat pentru Islanda, este 

permis ca un grup de studenți să utilizeze același îndrumător (a se vedea capitolul 3.5 cu 

specificațiile naționale). 

 

3.2. Cum se construiește o rețea de mentorat 

3.2.1. Identificarea mentorilor adecvați 

Mentorii nu ar investi în studenții care au un potențial slab de a deveni antreprenori. Selectarea/ 

acceptarea studenților potriviți pentru a participa la modulul de antreprenoriat ifempower este 

crucială pentru atragerea mentorilor. 

Competențele studentelor, interesele și implicarea lor sunt 

factorii care atrag mentori. 

Regula de bază este ca studenții, care participă la modulul de antreprenoriat ifempower, să fie 

responsabili să-și găsească și să-și aleagă mentorii. Studenții pot căuta mentori independenți 

din instituția lor de învățământ sau pot utiliza servicii oferite de instituția lor de învățământ. 

Procesul de a lua legătura cu mentorii ar putea fi considerat ca fiind similar cu solicitarea unui 

loc de muncă sau aplicarea pentru o funcție de stagiar și nu trebuie explicat aici. Cu toate 

acestea, datorită naturii contactului direct care este necesar cu antreprenorul, studenții trebuie 

să acorde o atenție specială pentru a explica în cel mai bun mod că sunt motivați și demni de 

încredere. 
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Universitățile care oferă modulul de antreprenoriat ifempower, ar trebui să ofere sprijin 

studentelor înrolate în găsirea de mentori adecvați. Universitățile trebuie să pună la dispoziție o 

bază de date cu potențiali mentori. O astfel de bază de date non-exclusivă a antreprenorilor îi 

va ajuta pe studenți să aibă acces la mentori, însă a îi contacta și a îi convinge că ei sunt 

persoanele „potrivite” este o sarcină în responsabilitatea studenților. 

O modalitate simplă este aceea ca instituția de învățământ să elaboreaze o listă de mentori 

posibili și să o păstreze la dispoziția studenților care solicită sprijin. Într-un mod avansat, 

universitatea și / sau ifempower prezintă online mentori disponibili. Programul german 

„Spitzenfrauen” poate fi văzut ca un model al unei baze de date simple și online , care 

prezintă profiluri de mentori (www.spitzenfrauen.de). 

Acțiuni de sprijin recomandate ale universităților: 

- promovarea programului de mentorat pe site-ul web propriu și al ifempower, conectarea 

acestuia cu social media, site-ul web ifempower etc.; 

- lansarea unui „Apel pentru mentori”; 

- contactarea partenerilor de afaceri ai universităților, de ex. sponsori, clienți, membri ai 

clusterelor și lectori angajați extern - și antreprenori din centrele incubatoare de afaceri 

conectate, start-up-hub-uri etc.; 

- organizarea evenimentelor de networking și campanii de conștientizare cu privire la 

posibilitatea de a deveni mentor direct la grupul țintă; 

- crearea de legături cu rețelele existente de antreprenori din regiunea în care se află o 

universitate; de asemenea, rețelele de alumni; 

- universitățile care sunt partenere ale proiectului ifempower ar trebui să utilizeze, de 

asemenea, contactele deja stabilite cu antreprenorii care au contribuit la proiect în 

cadrul interviurilor.  

Un mentor perfect este o antreprenorare de succes, care este 

experimentată în același timp în domeniul tematic al activității 

preconizate. 

 

Cu toate acestea, va fi acceptat și un mentor care lucrează într-un alt sector de afaceri decât 

studenta. 

Pentru a depăși separarea și segregarea antreprenorilor potențiali de sex feminin, antreprenorii 

de sex masculin sunt, de asemenea, eligibili. 

În ceea ce privește studentele care se confruntă cu obstacole geografice, cum ar fi faptul că 

trăiesc în zone rurale sau mai puțin deservite și în regiuni periferice, pentru ele este chiar mai 

dificil să înceapă o afacere proprie, dat fiind faptul că au mai puține oportunități și mai puține 

cunoștințe de utilizat. Zonele rurale au propriile caracteristici în ceea ce privește oportunitățile 
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de afaceri, mediul social și economic, iar prin cunoașterea acestor caracteristici se pot dezvolta 

întreprinderi unice (adaptate la cererea de pe piață). Sprijinirea studenților în găsirea de mentori 

ar trebui să includă acțiuni pentru a intra în contact cu antreprenorii din zonele rurale. 

În cadrul acțiunilor de promovare este convenit să se arate că mentoratul este deschis și pentru 

antreprenorii cu dizabilități. Acestor femei li se va oferi să devină mentori, urmărind să dea un 

exemplu special studentelor, în special celor cu dizabilități. În particular, în apelurile pentru 

recrutarea mentorilor, universitățile partenere vor acorda o atenție sporită sublinierii faptului că 

experiențele speciale ale antreprenorilor cu dizabilități sunt de o valoare mare pentru studenți. 

Este recomandat ca universitățile să le solicite studenților să-și prezinte opțiunile de mentor 

încă la începutul modulului de antreprenoriat. Cu toate acestea, fiecare universitate trebuie să 

decidă ce să facă în cazul în care un student nu găsește un mentor. Participarea la programul 

de mentorat este obligatorie și orice întârziere în găsirea unui mentor pune în pericol succesul 

întregului modul. 

 

3.2.2. Crearea unei rețele de mentorat ifempower 

Indiferent de programul de antreprenoriat/ mentorat pe care îl poate lansa o universitate, este 

important să se construiască o rețea care să fie folosită pentru a obține acces la diverși 

antreprenori ce vor fi viitori mentori. În speranța că fiecare universitate participantă va reuși să 

identifice mentori, ar trebui obținut acordul fiecăruia pentru dezvoltarea unei rețele. Este de dorit 

ca mentorii să intre în contact și între ei. Schimbul lor de experiențe cu privire la progresul și 

problemele mentorilor poate consolida serviciul de asistență (ifempower support points). În plus, 

contactul cu alți antreprenori poate fi un stimulent pentru participarea altor antreprenori la 

program. Este fezabil din punct de vedere conceptual faptul că interacțiunea cu alți mentori 

poate duce la oportunități de afaceri suplimentare. 

Primul pas către crearea de rețele este evenimentul deja planificat, care de fapt servește ca o 

introducere a rolului special al mentorilor în sprijinirea studenților. Prezentarea mentorilor pe 

site-urile instituțiilor de învățământ sau ale ifempower contribuie indirect la crearea de rețele. 

Mentorii pot vedea ce competență și domeniu de activitate au alți mentori și, dacă sunt 

interesați, se pot adresa lor în mod specific. Efectul este consolidat de faptul că patru țări sunt 

deja reprezentate de universitățile care participă în proiectul ifempower. 

Cu siguranță nu de la început, dar pe termen mediu este posibil să se dezvolte o anumită 

structură. Un mentor poate acționa ca purtător de cuvânt al unui alt mentor și poate iniția și 

coordona activitățile din rețea. La început, acest lucru poate fi înțeles doar ca potențial pentru 

dezvoltarea ulterioară a rețelei, dar abordarea este de a stabili structuri regionale sau sectoriale. 

Mentorii își asumă funcții suplimentare. Exemple de astfel de rețele sunt înregistrate și confirmă 



MANUAL IFEMPOWER PENTRU PROGRAMUL DE MENTORAT 

19 
 

faptul că antreprenorii sunt destul de dispuși să se angajeze în cadrul acestora. 

Pentru a atrage mentori, universitățile ar trebui să prezinte beneficii și stimulente. În general, a 

deveni mentor și conectarea la rețeaua rezultată din programul de mentorat, ajută antreprenorii 

participanți la: 

- îmbunătățirea strategiilor de marketing și de resurse umane; 

- accesarea unor astfel de rețele permite identificarea și întâlnirea actorilor activi din 

diferite zone locale, care ar putea deveni multiplicatori pentru transmiterea mesajelor 

corporative;  

- aprofundarea sau explorarea abilităților psihopedagogice; 

În conformitate cu curriculum-ul (conținutul) programului, mentoratul ar putea fi considerat 

unul dintre cele mai înalte trepte ale succesului personal. Activitatea de mentorat vine ca 

un rezultat al unei anumite etape de dezvoltare profesională și este o oportunitate 

excelentă pentru continuitatea dezvoltării personale. Mentorul își exercită abilitățile de 

predare prin sarcini profesionale pentru noul antreprenor. 

- creșterea reputației mentorului și, desigur, a întreprinderii implicate, în special atunci 

când programul de mentorat face parte din curricula universitară; 

- întelegerea noii generatii: viitoarele tendințe ale consumatorilor si managementul 

resurselor umane; 

- beneficii legate de avantajele procesului rapid de transfer tehnologic; 

Un mentor ar putea beneficia de rezultatele unei sarcini profesionale înaintate 

discipolului: fie din serviciile unui viitor startup, fie de la cultivarea (mentală) unei anumite 

idei.  

 

3.3. Relația Mentor-Discipol  

3.3.1. Dispoziții generale 

Ca principiu, în programul de mentorat ifempower, mentorii nu primesc onorariu pentru 

susținerea unui student. Universitățile pot aplica un model diferit datorită unei decizii strategice 

sau politice - în special atunci când este vorba despre universități private. 

O delimitarea clară a programelor de mentorat ce sunt stabilite pentru a sprijini întreprinderi de 

tip start-up este explicată după cum urmează: Beneficiarii acestor programe sunt, de obicei, 

oameni care se implică pe cont propriu, au înregistrat o companie sau cel puțin au început să 

implementeze o afacere. Programul de mentorat pentru aceste grupuri țintă necesită adesea o 

contribuție financiară din partea discipolilor. 

Mentoratul nu este același lucru cu instruirea, predarea sau coaching-ul, iar un mentor nu 

trebuie să fie un instructor calificat. 
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Timpul pe care mentorul și discipolul sunt de acord să îl investească în relație variază foarte 

mult, în funcție de nevoile, așteptările și dorințele ambelor părți. 

Cerințele universității pentru recunoașterea mentoratului trebuie 

respectate drept condiții minime. 

Cel mai mare angajament în privința timpului este în general, la începutul relației, când este 

necesar accentul pe cunoașterea celuilalt și pe ajungerea la un acord în privința obiectivelor. 

Relația de mentorat este un angajament voluntar între mentor și discipol. Prin semnarea unui 

acord, mentorul și discipolul definesc un cadru obligatoriu pentru relația lor. Aceasta include în 

special obiectivele, subiectele și sarcinile stabilite. În plus, discipolul acceptă să pregătească 

ședințele în mod corespunzător și să le documenteze. Mentorul se angajează să sprijine 

discipolul și să răspundă dorințelor sale. 

Ambele părți au posibilitatea de a încheia relația de mentorat. Universitatea trebuie să fie 

imediat informată despre o astfel de decizie. Pentru a evita ca studiile de antreprenoriat să nu 

poată fi recunoscute, un nou mentor trebuie găsit fără întârzieri nejustificate. 

Toate informațiile și materialele schimbate în cadrul relației de mentorat sunt tratate cu 

confidențialitate și discreție. Discipolul și mentorul sunt de acord să păstreze confidențialitatea 

peste durata relației de mentorat. 

Asigurarea calității și dezvoltării ulterioare a programului de mentorat este o preocupare majoră 

a ifempower. Experiența și evaluările participanților sunt foarte importante în acest sens. 

Universitățile participante trebuie să solicite discipolului și mentorului să dea feedback. 

 

3.3.2. Etapele colaborării 

După ce un antreprenor a confirmat că este pregătit pentru a mentora un anumit student, 

trebuie efectuate câteva procese formale. 

 

Înainte de a începe mentoratul: generarea unui tandem și ajungerea la un acord în 

privința obiectivelor 

Mentorul și discipolul discută și sunt de acord cu privire la mentoratului, de ex. numărul și 

frecvența ședințelor. De asemenea, trebuie clarificat dacă programul de mentorat trebuie extins 

prin activitatea de proiect. Trebuie să se țină seama de specificațiile curriculum-ului ifempower 

în acest sens. 

Mentoratul poate avea succes și contribuie la atingerea obiectivelor personale în carieră numai 

dacă aceste obiective sunt clar definite anticipat. În acordul target, se stabilește cadrul 
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aproximativ pentru relația de mentorat și sunt convenite elementele de bază: Cât timp trebuie 

să continue tandemul de mentorat (poate cu o durată care depășește durata efectivă a 

curriculum-ului ifempower?) Cum și cât de des are loc contactul? Care sunt obiectivele, 

așteptările și sarcinile? 

În timpul mentoratului: munca cu mentorul 

Mentorul pregătește întâlnirile cu discipolul, precum și sarcinile profesionale specifice pe care 

trebuie să le îndeplinească discipolul. Discipolul își pregătește „temele” și respectă îndrumările 

oferite de îndrumător. 

Timpul și conținutul mentoratului trebuie înregistrate în protocolul de mentorat (Mentorship log). 

Timpul înseamnă bani, iar mentorii ifempower lucrează în mod voluntar - acest lucru face ca 

angajamentul lor să fie deosebit de valoros. Deoarece mentoratul este o componentă a 

curriculum-ului ifempower, protocolul de mentorat servește, de asemenea, ca dovadă a 

participării. 

După mentorat: Măsurarea succesului și evaluarea mentoratului 

Dezvoltarea ulterioară nu este posibilă fără evaluare și feedback - acest lucru se aplică și 

discipolilor și mentorilor, precum și posibilului proiect de lucru inclus. Fișa de evaluare servește 

ca o „grilă” pentru discipoli pentru a-și măsura succesul personal - aici discipolii își pot defini 

obiectivele în detaliu și pot evalua propria îmbunătățire într-un anumit interval de timp. 

Formularul de feedback îi oferă discipolului posibilitatea de a evalua performanța mentorului: Ce 

a fost deosebit de bun, unde mai este loc pentru îmbunătățiri? 

La universitate, studentul trebuie să prezinte un raport despre programul de mentorat pentru a 

demonstra că: 

 obiectivele au fost definite și atinse; 

 au avut loc întâlniri cu mentorul; 

 sarcinile date de mentor au fost îndeplinite. 

 

3.3.3. Documente- sprijin pentru organizarea relației mentor-discipol 

Formularele- șablon sunt anexe la manualul ifempower. Scopul acestor șabloane este acela de 

a arăta conținutul cel mai important al acestor documente. Se poate presupune că universitățile 

participante au propriile șabloane disponibile și le pot adapta cu ușurință la cerințele 

programului de mentorat. 

Șabloane formular (exemple): 

- profilul mentorului (Anexa 1)  

- profilul discipolului (Anexa 2) 

- acordul mentor-discipol (Anexa 3) 
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- jurnalul mentoaratului (Anexa 4) 

- formular auto-evaluare (Anexa 5) 

- controlul retroactiv – Feedback (Anexa 6). 

 

Universitățile participante și-au exprimat în plus dorința de a primi un ghid de implementare. 

Acest document justificativ este atașat la manual (Anexa 7). 

 

3.4. Mentoratul Avansat – Un instrument a colaborării Universitate-
Industrie 

 

Schema programului de mentorat ifempower promovează în mod considerabil sinergiile între 

mediul de afaceri și educație, al căror obiectiv este una îndeplinirea uneia dintre cerințele de 

bază ale strategiei Europa2020, agenda UE pentru dezvoltare și locuri de muncă pentru 

deceniul curent. Acesta oferă elementele de bază ale cursurilor de educație pe principiu dual 

pentru universități din cadrul și dincolo de parteneriatul în predarea și educarea antreprenorială. 

Educație duală la nivel universitar 

Programul de mentorat în combinație cu stagiul de practică poate fi considerată a fi 

asemănătoare schemei învățământului dual. Chiar dacă anumite puncte comune pot fi văzute în 

combinația dintre teorie și practică în curricula ifempower, învățământul universitar dual este un 

program de predare mult mai intensiv. Un exemplu pentru învățământul dual la nivel universitar 

este Universitatea Cooperativă de Stat din Baden-Württemberg, Germania, cu aproximativ 

34.000 de studenți înscriși. Toate programele de licență ale universității respective sunt în 

sistem de învățământ dual și sunt acreditate atât la nivel național, cât și la nivel internațional: 

sunt considerate programe de studiu intensive și valorează 210 credite ECTS. 

„Caracteristica- cheie a învățământului cooperativ (integrat în muncă) este combinația unică de 

teorie și practică. Curricula universității combină învățământul superior și formarea la locul de 

muncă la numeroase companii partenere, urmărind să ofere atât abilități academice, cât și 

expertiză referitoare la muncă. În această privință, conținutul academic transmis în clasă este 

completat cu experiența la locul de muncă, astfel încât situațiile din viața reală testează imediat 

eficacitatea teoriei învățate în clasă și invers." (Universitatea din Baden-Wuerttemberg 

Cooperativă de Stat; www.dhbw.de) 

În orice caz, întrucât programul de mentorat ifempower conectează studenții și antreprenorii, 

sunt oferite diverse oportunități de a dezvolta această conexiune în relație cu educația duală. 

Pentru a combina eficient programul de mentorat cu un stagiu de practică, este evident că 

discipolul trebuie să efectueze muncă în proiect pentru mentor. Universitățile pot dezvolta o 
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cooperare mai intensă cu companii urmând acest tip de activitate de proiect. O altă poveste de 

succes a învățământului dual la nivelul instituțiilor de învățământ superior este cea a 

Universității Steinbeis din Germania. Această universitate privată aplică modelul studiilor de 

competență ale proiectului (Project Competence Studies®), în prezent având peste 8.000 de 

studenți înscriși (www.steinbeis-hochschule.de). Pe drumul de a primi o diplomă de licență sau 

de masterat, fiecare student implementează o lucrare de proiect în colaborare cu un partener 

de afaceri. Durata proiectului este aceeași cu durata studiilor. Modulul de antreprenoriat 

ifempower împreună cu programul de mentorat are potențialul de a fi dezvoltat în învățământ 

dual, similar cu Studiile de Competență ale Proiectului din cadrul modelului Steinbeis. 

 

Graficul 2 – Studii de Competență ale Proiectului 

Cooperarea suplimentară cu mentorii în acest sens crește pe de o parte interesul 

antreprenorilor de a participa la program. În plus, discipolii obțin o perspectivă și mai profundă 

asupra activității antreprenoriale. Deoarece se poate presupune că, în majoritatea cazurilor, 

proiectul va fi finalizat cu succes, universitatea își consolidează poziția de generator de 

cunoștințe, inovație. 

Transfer de tehnologie și cunoștințe 

Cooperarea în munca de proiect a unui student cu mentorul poate fi extinsă de către 

universitate pentru a include o altă componentă, respectiv participarea 
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unui profesor a cărui expertiză contribuie la succesul proiectului. Problemele economice ale 

întreprinderilor generează foarte des noi activități de cercetare la universități. Contribuția la 

soluționarea problemelor din sectorul de afaceri, crește experiențele și competențele 

profesorilor. 

Transferul eficient de tehnologie în companii orientate către 

economie este unul dintre elementele principale elemente ale 

dezvoltării economice naționale (www.steinbeis.de) 

Un cerc se închide: universitățile care cooperează cu mediul de afaceri pot motiva studenții să 

se angajeze în antreprenoriat așa cum studenții ar putea fi implicați în lucrări de proiect chiar 

înainte de a fi înscriși în modulul facultativ de antreprenoriat ifempower. 

Impactul programului de mentorat ifempower asupra universităților participante: 

- Consolidează strategia de parteneriate a universității; 

- Crește rata profesioniștilor voluntari în activități de mentorat; 

- Introduce studenții în diferite etape cu care fie vor trebui să se familiarizeze: fie ca 

proprietari de afaceri), fie în cazul în care vor lucra pentru corporații mari (ca 

intrprenori);  

- Crește calitatea programului de mentorat și atractivitatea acestuia; 

- Crește reputația programului de mentorat; 

- Garantează o mai bună potrivire între mentor și discipol; 

- Oferă alternative profesioniștilor alternative la diverse servicii pe care le cumpără pentru 

profiling-ul angajaților (vânători de talente) și contribui la transferul tehnologic. 

 

3.5. Circumstanțe Naționale și Soluții Specifice 

Manualul programului de mentorat ifempower este utilizabil la nivel internațional. Cu toate 

acestea, circumstanțele naționale trebuie luate în considerare la punerea în aplicare a 

programului. În ceea ce privește aceste cerințe specifice, programul de mentorat este păstrat 

flexibil pentru a permite soluții personalizate. 

Partenerul de proiect din Islanda raportează necesitatea unei specificații naționale. În cazul 

ideal, fiecare student are un singur îndrumător. Numărul antreprenorilor, în special numărul 

femeilor- antreprenor din Islanda este mult mai mic decât în alte țări participante. Nu se poate 

asigura ca fiecare student să își găsească un mentor în Islanda. Pentru a se asigura că fiecare 

student poate participa la programul de mentorat, un mentor va trebui să fie responsabil pentru 

mai mulți studenți - și în primul rând mentorul trebuie să fie gata să preia această 

responsabilitate mai mare. În al doilea rând, mentorul trebuie să fie în stare să facă acest lucru. 
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Universitățile participante din Austria, Ungaria și România nu au exprimat necesitatea de a 

adapta programul de mentorat la circumstanțele naționale. 

Programul de mentorat este conceput pentru întâlniri personale între mentor și discipol. Este de 

așteptat ca întâlnirile față în față trebuie să fie afectate de pandemie. Restricțiile generale legate 

de pandemie se referă de obicei la întâlniri în grupuri, în timp ce mentorul și discipolul se 

întâlnesc singuri. Cu toate acestea, restricțiile pandemice fac necesară ajustarea programului 

de mentorat într-un punct principal: 

•  În locul recomandării de a organiza întâlniri față în față, este posibilă organizarea de 

întâlniri online 

Un student ar putea proiecta programul de mentorat ca o relație online. În principiu, acest lucru 

permite implicarea unui mentor la o distanță geografică mai mare de student. Cu toate acestea, 

este mai bine să fie identificat un mentor în imediata apropiere, adică cea accesibilă. În primul 

rând (în acest caz), restricțiile privind întâlnirile personale pot fi văzute ca anulate. Astfel și cât 

mai curând posibil, mentorul și discipolul ar trebui să treacă la întâlniri față în față, care sunt 

posibile numai atunci când distanța geografică este mică. 

Cu toate acestea, principala limitare a implementării programului de mentorat așa cum a fost 

planificat inițial este dată de impactul social, psihologic și economic al pandemiei. Este necesar 

să se ia în considerare faptul că mai puțini antreprenori ar putea fi disponibili să devină mentori. 

Criza economică determină companiile să fie mai puțin disponibile pentru activitățile de CSR. 

Studenții au fost, de asemenea, provocați să treacă la cursuri online și ar putea fi mai puțin 

interesați de întâlniri online suplimentare cu mentori. Modulul de antreprenoriat Ifempower 

trebuie să ghideze studenții prin provocări și să îi încurajeze și, mai mult, să beneficieze de 

discuții cu antreprenori de succes.  
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4. Concluzii și recomandări 

Programul de mentorat este orientat spre practică. Trebuie să se țină seama de faptul că 

domeniile tematice ale universităților și, astfel, cunoștințele și interesele studenților sunt foarte 

diferite. Universitățile au păstrat un grad ridicat de libertate creativă. 

Conform planificării ifempower, programul de mentorat va fi testat și adaptat, după caz, în 

funcție de experiența acumulată în faza pilot. Versiunea actuală a manualului poate fi mai puțin 

precisă în anumite privințe decât versiunea finală. 

În orice caz, universitățile participante ar trebui să se străduiască să stabilească o relație 

strânsă cu cât mai mulți mentori potențiali dintr-o etapă timpurie. 

Activitățile de comunicare publică ale Ifempower sunt un instrument potrivit pentru promovarea 

programului de mentorat și pentru a intra în contact cu antreprenorii. 

Universitățile care doresc să ofere modulul de studiu ifempower trebuie să decidă dacă relația 

dintre mentor și discipol trebuie să fie gestionată ca un simplu program de mentorat, sau dacă 

programul de mentorat trebuie combinat cu un stagiu, eventual și cu o activitate de proiect 

concretă. Programul de mentorat avansat ar trebui să fie conceput pentru a utiliza sinergii și 

pentru a se asigura că universitatea, mentorul și discipolul beneficiază de o situație în care 

toate părțile câștigă în cel mai bun mod. Fezabilitatea unui astfel de program extins depinde în 

mare măsură de capacitățile de asistență disponibile din universități. Acestea ar trebui create, 

dar pot fi stimulate de către ifempower, și în niciun caz nu trebuie sa fie obligatorii.  
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5. Anexe 

 

Documente- sprijin (capitolul 3.3.3).  

5.1. Anexa I – Șablonul 1 “Profilul Mentorului” 

5.2. Anexa II – Șablonul 2 “Profilul Discipolului” 

5.3. Anexa III – Șablonul 3 “Acord Mentor-Discipol” 

5.4. Anexa IV – Șablonul 4 “Jurnalul Mentoratului” 

5.5. Anexa V – Șablonul 5 ” Formular de Autoevaluare” 

5.6. Anexa VI – Șablonul 6 " Formular de feedback” 

5.7. Anexa VII – Document de sprijin: “Planul de Implementare” 
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Profilul mentorului 

 

Despre dvs. 

Formula de adresare  

Prenume / Nume  

 

  

 

Experiența dvs. profesională 

Sfaturi de carieră 

pentru cei mentorați 

(maximum 200 de 

caractere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Companie / 

întreprindere actuală 

 

Website  

Loc  

Funcția  

Dimensiunea 

companiei (numărul 

total de angajați | 

numărul de angajați 

sub supraveghere 

directă), dacă este 

cazul 

 

Nivelul de studii  

Experiență în domeniu  
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Etape în carieră sau 

stagii anterioare  

 

 

  

 
Experiența dvs. 
 
 
În ce domenii puteți sprijini persoanele mentorate? 
 

Area of expertise Observații 

 Strategii de carieră  

 Leadership / 
asertivitate 

 

 Marketing (auto-
prezentare) 

 

 Tehnici de 
prezentare 

 

 Gestionarea 
conflictelor 

 

 Divizia muncii și 
gestionarea 
timpului 

 

 Contacte din 
propria rețea / 
Rețele 

 

 Compatibilitate 
familie-carieră 

 

 Altele  

 

 

  

 

Aveți experiență ca mentor? 

 Da.  

 Nu.  

 Ca cel mentorat.  

 Mentorat intern în cadrul companiei.  

 Mentorat la universitate 

Altele  

 

Mă aștept ca discipolii   
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mei să (maximum 500 

de caractere):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Într-o relație mentor – 

discipol, acord o 

importanță deosebită 

(maxim 500 de 

caractere): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Datele dvs. de contact vor fi transmise persoanelor interesate sau pentru a le contacta în 

numele proiectului ifempower: 

Telefon  

Mobil  

E-mail  

 

  

 

 

Cum ați găsit programul de mentorat ifempower? (componentă de voluntariat) 
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 Recomandare 

 Site-ul web 

 Newsletter 

 

 Altele
:  

 

 

Consimțământ pentru colectarea datelor 

Prelucrare și utilizare 

 

Sunt de acord că instituțiile partenere din proiectul ifempower, în scopul derulării programului de 

mentorat în cadrul acestuia, primesc date care urmează să fie procesate. Datele vor fi utilizate 

exclusiv pentru implementarea programului de mentorat, în special pentru sinergia mentor-

discipol. Mai mult, datele sunt colectate pentru site-ul web ifempower pe care va fi publicat și un 

profil de mentor. Datele de contact nu vor fi publicate și vor fi transmise potențialilor discipoli 

doar după consultarea cu mine în cazuri individuale. Îmi pot retrage în orice moment 

consimțământul pentru prelucrarea datelor mele personale furnizate prin acest formular sau 

pentru a solicitarea corecturii datelor mele personale. 

Pentru această cerere mă adresez la: info@ifempower.eu sau către persoanele cărora le-am 

trimis profilul actual de mentor. 

O prezentare generală a tuturor drepturilor mele cu privire la protecția datelor și a procedurii 

generale în acest sens se găsește la: http://www.ifempower.eu 

Prin prezenta confirm și deconectarea de la orice practică sau organizație scientologică 

sau similară acesteia. 

 

Locul Data Semnătura 

  

zz 

 

 

ll 

 

aaaa 

 

 

 

  

 

mailto:info@ifempower.eu
http://www.ifempower.eu/
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Profilul Discipolului 

Despre dvs. 

Formulă de adresare  

Prenume / Nume  

Locul de reședință  

 

  

 

Universitate  

Facultate  

anul planificat de 

absolvire 

 

începutul planificat al 

programului de 

mentorat 

 

Care este experiența 

dvs. profesională 

(cursuri, stagii de 

practică etc.)? 

 

 

 

  

 

Obiectivele dvs. de carieră: 
* Formulați-vă obiectivele. Cu cât vă puteți defini mai clar propriile obiective, cu atât mentorul 

dvs. vă poate sprijini mai repede în atingerea obiectivelor dvs. 

 
Pe termen scurt  

Pe termen mediu și 

lung 

 

 

În ce domenii ați dori sprijinul concret al unui mentor pentru a vă atinge obiectivele carierei? 
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Care sunt așteptările tale 

de la mentorul tău? 

 

 

 

Cu ce mentor ați dori să lucrați și de ce? Vă rugăm să specificați 3 mentori cu care ați dori să 

lucrați, și vă justificați-vă alegerea. 

 Nume Argumente 

1   

2   

3   

 

  

 

Datele dvs. de contact (pentru uz intern): 

 

Detalii de contact (vă rugăm să furnizați detalii de contact private): 

Titlu (Domnul, 

doamna, etc.) 

 

 

Prenume 

 

 Nume  

Strada 

 

 Nr.  Cod poștal  

Oraș / Țară  Telefon 

fix 

 Mobil  
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E-mail  Data nașterii ZZ LL AAAA 

 

Începând cu ce dată veți fi gata să participați la program?   

Naționalitatea dvs. este: 

  

 

Ce nivel de educație ați realizat? 

 

* Sunt posibile mai multe răspunsuri! 

 În prezent frecventez o școală generală.  

 Am un certificat de învățământ secundar inferior. 

 Am un certificat de învățământ secundar intermediar / (Lucrare-) Certificat de absolvire 

a școlii secundare.   

 Am o formare profesională în cadrul unei companii, o școală profesională cu calificare 

profesională sau o formare profesională școlară absolvită. 

 Am obținut Abitur (școala pregătitoare universitară) / Calificare de admitere la 

universitate (colegiu sau facultate de științe aplicate) 

 Am un certificat de maistru meșteșugar. 

 Nu am finalizat nicio pregătire profesională. 

 

 

Consimțământ pentru colectarea datelor 

Prelucrare și utilizare 

Sunt de acord că instituțiile partenere din proiectul ifempower, în scopul derulării programului de 

mentorat în cadrul acestuia, primesc date care urmează să fie procesate. Datele vor fi utilizate 

exclusiv pentru implementarea programului de mentorat, în special pentru potrivirea mentorilor 

cu discipolii. 

Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare: 

 Foaia mea de profil cu informațiile de mai sus poate fi transmisă unor mentori potențiali. 

 Foaia mea de profil cu informațiile de mai sus poate fi trimisă potențialilor mentori numai 

în cazuri individuale, după consultarea cu mine. 

Îmi pot revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor mele personale sau 

pot solicita corectarea datelor mele personale. 

Pentru diverse cereri, mă adresez universității participante sau la info@ifempower.eu  

 

ZZ LL AAAA 

 

mailto:info@ifempower.eu
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O prezentare generală a tuturor drepturilor mele cu privire la protecția datelor și a procedurii 

generale în acest sens se găsește la: www.ifempower.eu 

 

Locul Data Semnătura 

  

zz 

 

 

ll 

 

aaaa 

 

 

 

http://www.ifempower.eu/
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Acord mentor – discipol 

între 

 

Numele celui 

mento/rat 

 

Strada  Cod poștal  

Mobil  Telefon fix  

E-mail  

 

și 
 

Numele mentorului  

Strada  Cod poștal  

Mobil  Telefon fix  

E-mail  

  

 

  

  

Acord comun 

Relația de mentorat este un angajament voluntar între mentor și cel mentorat. Subsemnații 

definesc un cadru obligatoriu pentru relația lor de mentorat prin acest acord-cadru. Prin acesta, 

de asemenea, sunt agreate termenele, subiectele și sarcinile convenite. În plus, cel mentorat își 

declară disponibilitatea de a pregăti și documenta întâlnirile în consecință. Mentorul se 

angajează să sprijine discipolii și să răspundă dorințelor lor. Pentru feedback către mentor sau 

discipol pot fi utilizate documentele de feedback și evaluare furnizate de ifempower. 

Contacte și ședințe 

Relația de mentorat este determinată pentru o perioadă începând cu  ...../......./................ până 

la ...../......./................ . Ulterior, participanții vor reînnoi acordul dacă doresc să continue 

parteneriatul de mentorat. Discipolul și mentorul sunt de acord să elaboreze și să implementeze 
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un plan de mentorat care este în conformitate cu specificațiile, date de (... universitatea 

participantă ...) 

 

Conținut 

 

Subiecte tematice: 

 

 

 

 

 

 

Așteptări de parteneriat tandem în relația de mentorat: 

Mentor: Discipol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcinile tandem-ului: 

Mentor: 

(de exemplu. documentarea întâlnirilor) 

Discipol: 

(de exemplu. pregătiți conversații pe baza 

cazurilor rezultate din practică) 

 

 

 

 

 

 



MANUAL IFEMPOWER PENTRU PROGRAMUL DE MENTORAT 

40 
 

 

 

 

 

Opțiunea de ieșire: 

Ambele părți au posibilitatea de a încheia relația de mentorat. În acest caz, este necesar să 

informați echipa de proiect a ifempower. Dacă apar probleme sau dificultăți, echipa de proiect 

este disponibilă și va fi încântată să vă consilieze și să vă însoțească în rezolvarea problemelor.  

 

Confidențialitate: 

Toate informațiile și datele schimbate în cadrul relației de mentorat sunt tratate cu 

confidențialitate și discreție. Discipolul și mentorul se angajează să păstreze confidențialitatea 

pe durata relației de mentorat. 

 

Cooperare cu echipa de proiect a ifempower: 

Asigurarea calității și dezvoltarea în continuare a programului de mentorat sunt priorități majore 

pentru agenția de executare a proiectului. Experiențele și evaluările participanților sunt foarte 

importante pentru acest lucru. Astfel, după ce ați devenit un discipol sau mentor, vă rugăm să 

vă angajați în oferirea de feedback periodic echipei de proiect. 

 

  

.........................................................................

....... 

 

...........................................................................

....... 

 

Semnătura discipolului Semnătura mentorului 

  

 / zz ll aaaa 

 

 / zz ll aaaa 

Locul / data Locul / data 
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Jurnalul mentoratului 

 

Numele celui mentorat  

Numele mentorului  

Data de începere a 

mentoratului 
zz ll aaaa 

 

  

  

Data Durata Subiectul 

zz ll aaaa 
 

 
 

zz ll aaaa 
 

 
 

zz ll aaaa 
 

 
 

zz ll aaaa 
 

 
 

zz ll aaaa 
 

 
 

zz ll aaaa 
 

 
 

zz ll aaaa 
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Formular de autoevaluare 

 

Evaluarea efectelor relațiilor de mentorat (0 puncte - cea mai slabă valoare, 10 puncte - cea mai 

bună valoare) între: 

Mentor (nume):   

 

Cel mentorat (nume):  

Data de începere a 

mentoratului: 

 

 

Data discuției finale:  

 

 

Obiective 

(denumiți 

obiectivele în 

cuvinte) 

 

 

Autoevaluare la 

început (adăugați 

puncte de la 1 la 

10) 

 

Autoevaluare la 

final (adăugați 

puncte de la 1 la 

10) 

 

Îmbunătățiri pr 

parcurs (evaluați 

diferența) 

 

Rezultate 

concrete 

(denumiți 

rezultatul în 

cuvinte) 
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Total la început Total la final Îmbunătățire 

totală 
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Formular de feedback cu privire la programul de mentorat 

ifempower 

 

Evaluarea programului de mentorat (foarte bun: + 2 puncte, bun: + 1 punct, satisfăcător: -1 

punct; nesatisfăcător: -2 puncte; Nespecificat: 0 puncte) între: 

Mentor (nume):   

 

Cel mentorat (nume):  

Începutul programului 

de mentorat: 

 Sfârșitul programului 

de mentorat: 

 

 

 

 

Foarte 

bun 

(+2p) 

Bun 

(+1p) 

Satisfăcător 

(-1p) 

Nesatisfăcător 

(-2p) 

Nespecificat 

(0p) 

Alte 

comentarii, 

justificări, 

detalii 

Proces de mediere 

prin ifempower 

      

Primul contact cu 

mentorul 

      

Procedura, structura 

și pregătirea 

conversațiilor 

      

Atmosfera: 

conversație pozitivă 

și motivațională 

      

Obiective: clar 

definite în cadrul 

mentoratului 

      

Realizarea 

obiectivelor: foaia 

de parcurs a fost 

concepută împreună 

cu mentorul și drumul 

către fiecare etapă a 
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fost însoțit de el/ea 

Flexibilitate: 

Subiectele actuale au 

putut fi discutate 

imediat 

      

Beneficiu 

profesional: acces 

la rețele, 

recomandări etc.   

      

Avantaj personal: 

am primit asistență 

individuală și alte 

cunoștințe de 

dezvoltare personală 

      

Am câștigat noi 

cunoștințe, sunt 

conștient(ă) de noile 

descoperiri despre 

mine și pe care le-am 

încorporat 

      

Eficiență: Urmărirea 

rezultatelor legate de 

obiective / 

implementarea 

obiectivelor 

      

Competență: Sunt în 

contact cu mentorul 

meu / îl recomand 

unui prieten 

      

Sustenabilitate: 

rămân în contact cu 

mentorul meu. 
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Mi-au plăcut în mod special: 

 

 

 

 

 

 

 

Despre ceea ce îmi doresc pentru mine / aș dori să inspir: 
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Planul de Implementare 

 

Rezumat executiv:  

Documentul actual este rezultatul al discuțiilor purtate la Sevilla, între 9-12 septembrie 2019, în 

timpul celei de-a treia întâlniri transnaționale a partenerilor ifempower. 

Principala realizare în compilarea modului de implementare a programului de mentorat este 

conștientizarea experților de la parteneri cu privire la o limitare: în mentorat, programa / 

metodologia este deja construită de sau vine prin experiența / expertiza antreprenorului care 

preia rolul profesorului. Rolul universităților sau al experților care reprezintă partenerii de proiect 

este de a facilita și asigura o bună desfășurare a cursului, care este independentă de expertiza 

lor și de poziția tradițională de tutore/profesor universitar.  

Principalele observații ale partenerilor au fost următoarele: 

- este mai bine ca durata sa fie de 2 semestre; 

-  (mentorarul) ar trebui să fie promovta la fiecare universitate și pe site-ul proiectului; 

- un alt exemplu bun poate fi programul CEMS care rulează la Corvinus;  

- mentorii nu vor fi plătiți, ceea ce este o problemă, dar trebuie rezolvată; 

- oare ar trebui să oferim o instruire mentorilor? 

- la nivel național, ar trebui organizată o întâlnire în care se pot întâlni mentori și cei mentorați; 

Astfel, documentul actual reprezintă un plan de acțiune cu privire la modul de implementare a 

recomandărilor din manualul de mentorat ifempower. 

Planul în versiunea draft implică: 

a. Personalul ifempower;  

b. Universități;  

c. Studenți 

Rezultatele așteptate sunt: 

1. Rezultate intelectuale: 

 

- bază de date cu mentori disponibili, rețea de mentori; 

- apel pentru mentori; 

- broșură pentru mentori; 

- certificate atât pentru mentori, cât și pentru studenți 

 

2. Activități publicitare 

 

3. Evenimente: 
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- eveniment de networking în scopul promovării unui apel pentru recrutarea de 

mentori; 

- sesiune de informare pentru mentori. 

 

Implementarea planului de acțiune este preconizată în 3 etape, cu etapele corespunzătoare. O 

descriere mai detaliată a pașilor este disponibilă în manual, la pagina care este indicată fiecărui 

pas. 

Pentru fiecare pas este menționată secțiunea din manual unde puteți găsi mai multe informații. 

  

FAZA I – înaintea începerii modulului de antreprenoriat 

1.1 Acord cu privire la conținutul apelului pentru recrutarea de mentori 

 

1.1.1 Cerințele / așteptările programului 

1.1.2 Promovarea categoriilor de persoane cu dizabilități 

1.1.3 Accentuarea respectării politicilor UE și a problemelor legate de educația 

duală 

1.1.4 Accentuarea beneficiilor pentru organizații 

 

1.2 Broșură pentru mentorat 

 

FAZA II – în timpul modulului de antreprenoriat 

a. Începutul semestrului 1 

 

2.1. Construirea unei baze de date cu mentori 

2.2. Servicii de poștă electronică personalizate 

2.3. Organizarea unui eveniment de networking pentru promovarea apelului 

2.4. Alte activități de publicitate 

 

b. Până la sfârșitul semestrului 1 

 

2.5 Eveniment de networking și briefing pentru mentori 
 

FAZA III – începutul modulului de mentorat 

3.1  Probleme de acreditare: rezolvare 
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FAZA I - înaintea începerii modulului de antreprenoriat 

Lista pașilor pentru: consorţiul ifempower 

 

1.1. Acord cu privire la forma finală a apelului pentru recrutarea mentorilor: 

Următorii sub-pași reprezintă instrucțiuni pentru textul apelului: 

1.1.1 Să se definească cerințele / așteptările programului: 

Cerințele generale propuse pot fi găsite în manual, dar acestea pot fi sintetizate sau mai bine 

adaptate la modulul viitor: 

 “ Așteptările generale rezultate din relația mentor-cel mentorat ar putea fi rezumate după 

cum urmează: Un mentor este o persoană care acționează ca ghid și consilier. El / ea este 

un model care poate învăța de la mentorat și care este interesat să transmită mai departe. 

Cunoașterea, experiența, gândurile, ca să nu mai vorbim de priveliștile către ceilalți, ca 

inspirație pentru creșterea personală și vocațională.   

Un mentor poate oferi: 

• Informație:  mentorii își împărtășesc cunoștințele, experiențele și înțelepciunea; 

• Contacte: mentorii oferă oportunități valoroase prin facilitarea contactelor 

academice, de carieră și personale; 

• Provocări: mentorii stimulează curiozitatea și creează încredere prin 

prezentarea de noi idei, oportunități și provocări; 

• Sprijin: mentorii încurajează creșterea și realizarea, oferind un mediu 

deschis și de susținere; 

• Stabilirea obiectivelor: mentorii îi ajută pe mentori să descopere talentele și interesele și 

să-și definească și să-și atingă obiectivele; 

• Sfat: Mentorii îl ghidează pe mentorat în atingerea obiectivelor 

academice, de carieră și personale; 

• Modele demne de urmat: împărtășind poveștile de realizare cu mentoratul, mentorii 

pot deveni modele.”3 

 

1.1.2. Promovarea categoriilor cu persoane cu dizabilități: 

 

 

 

“Este necesar să se sublinieze în acțiunile de promovare faptul că mentoratul este deschis 

pentru antreprenorii cu dizabilități. În special în timpul anunțurilor de apel, universitățile 

partenere vor acorda o atenție deosebită pentru a sublinia faptul că experiențele speciale 

ale antreprenorilor cu dizabilități reprezintă o mare valoare pentru studenți”4 

 

 

1.1.3. Accentuarea respectării politicilor UE și a problemelor de educație duală: 

                                                      
3 Manual de mentorat ifempower, p. 7-8 
4 ibidem, p.12 
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“Schema programului de mentorat ifempower promovează semnificativ sinergiile între 

afaceri și educație, al căror obiectiv este una dintre cerințele de bază ale strategiei Europa 

2020, agenda UE pentru creștere și locuri de muncă pentru deceniul actual. Acesta oferă 

elementele de bază ale cursurilor duale pentru universități din cadrul și dincolo de 

parteneriatul de predare și învățare antreprenorială.”5 

 

1.1.4 Accentuarea beneficiilor pentru organizații: 

 

 

 

“ 

 îmbunătățirea strategiilor de marketing și resurse umane 

 accesarea unor astfel de rețele permite identificarea și întâlnirea 

jucătorilor activi din diferite zone locale care ar putea deveni 

multiplicatori pentru transmiterea mesajului corporativ 

 aprofundarea sau explorarea abilităților psihopedagogice 

 

Conform curriculum-ului, mentoratul ar putea fi considerat unul dintre cele mai înalte grade 

ale succesului personal. Mentoratul vine ca un rezultat al unui anumit stadiu al dezvoltării 

profesionale și este o mare oportunitate pentru continuitatea dezvoltării personale. Mentorul 

își exercită abilitățile de predare prin sarcini profesionale pentru noul antreprenor. 

 

 crește reputația mentorului și, bineînțeles, a întreprinderii implicate, în 

special atunci când programul de mentorat face parte din programele 

universitare 

 înțelege noile generații: tendințele viitoare ale consumatorilor și 

managementul oamenilor 

 beneficiază de avantajele procesului de transfer tehnologic rapid 

 

un mentor ar putea beneficia de rezultatele sarcinii profesionale transmise către cel 

mentorat: fie dintr-un viitor start-up, fie din însămânțarea unei anumite idei”6 

 

1.2 Broșură cu beneficii pentru mentori: 

personalul ifempower va avea grijă de o mică broșură personalizată care conține principalii 

factori motivați pentru antreprenori. Această broșură va fi utilizată în: 

- Formă fizică - va fi predată în timpul evenimentelor de networking; 

- Format electronic - atașat la buletinul informativ trimis în baza de date cu 

potențiali mentori.  

Conținutul textului broșurii ar trebui să fie axat pe: 

 

 Rezumatul clar al textului cu beneficii; 

 Accentuarea oportunității de mentorat în mediul academic; 

 Componenta internațională a programului.  

                                                      
5 ibidem, p.16 
6 ibidem, p. 13 
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FAZA II – în timpul modulului de antreprenoriat 

a. Perioada preferată: începutul semestrului I, în primele 2-3 săptămâni 
ale semestrului I al modulului de antreprenoriat 

 

Lista pașilor pentru: studenți supravegheați de personalul universității 

2.1 Construirea unei baze de date cu mentori 

 

 

„Durata modulului de antreprenoriat la universități va fi de două semestre. Selecția 

mentorilor ar trebui să aibă loc înainte de sfârșitul primului semestru. Mentoratul are loc în 

al doilea semestru. Relația nu se va încheia, deoarece mentorii trebuie să garanteze că își 

susțin studenții și vor fi disponibili pentru consiliere cel puțin online.7 

.... 

Regula de bază este aceea că studenții, care participă la modulul de antreprenoriat 

ifempower, sunt responsabili de a-și găsi și alege mentorii. Studenții pot căuta mentori 

independenți de HEI sau utilizează servicii furnizate de HEI.”8 

 

 

Propunere pentru profesorii modulului de antreprenoriat: 

Fiecare student (se) va: 

 gândi care sunt facilitățile disponibile confortabile de care 

beneficiază (rute de transport, mașină, alte facilități pentru 

studenți); 

 stabili zona legată de opțiunile lor de mobilitate; 

 construi o bază de date cu părțile interesate din apropiere.  

 

Observație: apropierea este o componentă cheie pentru asigurarea calității mentoratului în 

perioada preconizată 

Acțiunea propusă atât pentru formatori, cât și pentru studenți este de a face o bază de date prin 

cartografiere: 

- afaceri din zona aleasă; 

- acceleratoare / incubatoare de afaceri (inclusiv cele de la universitate) - listă cu 

personal sau antreprenori preferați foarte activi; 

- rețele de investitori providențiali- investitori în domeniul studenților; 

- camerele regionale de comerț; 

- agenții de dezvoltare regională; 

- programe de start-up; 

- concursuri și evenimente de afaceri (pentru a vedea sponsorii, vorbitorii etc.); 

- rețele de femei de afaceri; 

- rețele de transfer tehnologic;  

- clienți universitari și universități angajate extern în calitate de lector; 

- rețele de absolvenți universitari - listă cu cifre de interes; 

                                                      
7 ibidem, p. 10 
8 ibidem, p. 11 
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- ONG-uri legate de incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; 

- programe de practică deja existente oferite de companii etc. (aceste companii vor fi mai 

deschise pentru a se implica în programul ifempower) 

Lista pașilor pentru: personalul ifempower 

2.2 Secvicii poștale personalizate pe baza de date realizată de studenți;  

 Liderii locali / antreprenorii / entitățile vor primi:  

- Invitație personalizată de a fi mentor; 

- Buletin informativ cu apel pentru mentori și broșură cu rezumatul 

beneficiilor (1.1 + 1.2)  

 

2.3 Organizarea unui eveniment de networking pentru publicitatea apelului 

După corespondență, expresii de interes din partea mentorilor vor fi primite. 

 

 

„Primul pas către crearea de rețele este evenimentul inițial deja planificat, care 

servește de fapt ca o introducere la rolul special al mentorilor în sprijinirea 

studenților.“9 

 

2.4 Alte activități publicitare: 

 

Propunere (conform înțelegerii stabilite la TM3 în Sevilla): 

 

 Prezentare mentorilor pe site-ul web ifempower 

 Cererea pe site-ul HEI; 

 Mărturii despre motivația studenților de a participa la modul; 

 Mentor celebru - povești de succes ale mentoraților.  

 

b. Perioada preferată: până la sfârșitul primului semestru al modulului 
de antreprenoriat 

Lista pașilor pentru: personalul ifempower 

 

 

 

 

 

                                                      
9 ibidem, p.13 
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2.5 Eveniment de networking și briefing pentru mentori 

 

 

O scurtă introducere în cerințele programului pentru mentori ar trebui să fie oferită de 

universități. Participarea la briefing nu ar trebui să devină obligatorie pentru mentori.10 

 

  

Organizarea unui eveniment de networking pentru mentori înainte de 

începerea mentoratului asigură un angajament mai mare și prezintă 

unele beneficii.  

 

În caz ideal, universitatea este sponsorul pentru rețea și informare pentru mentori.  

În acest pas, mentorii ar trebui să primească:  

- Introducere în proiectul și cerințele ifempower; 

- Introducere în documente de utilizat (profilul mentoratului; acord mentor-cel 

mentorat; raport de mentorat; formular de evaluare a mentoratului; pași de 

colaborare etc.) 

- Sesiune de networking 

 

 

Propunere pentru formatori / personalul ifempower: 

 

 dobândire în avans a cunoștințelor despre profilul de afaceri al 

participanților; 

 a juca rolul de facilitator / gazdă în introducerea și facilitarea 

schimbului de cărți de vizită. 

FAZA III – începutul modulului de mentorat 

3.1 Probleme de acreditare 

 

 

„Studenții care realizează modulul ifempower vor primi mentorat profesional de la femeile 

antreprenore (unul dintre cursuri va consta în stagiu la un antreprenor), posibilitatea de a 

lucra cu ei, de a le ajuta munca și de a se familiariza cu modul general de conducere a unui 

antreprenoriat..“11 

 

 Universitățile să verifice cum pot fi premiați mentorii (certificate etc.) 

independent de proiectul ifempower; 

Dacă companiile mentor au deja un program de stagiu și eliberează 

certificate independent de proiectul ifempower. 

                                                      
10 ibidem, p. 10 
11 ibidem, p. 8 
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6. Concluzii și recomandări 

După închiderea perioadei de testare a programului de mentorat ifempower, se va adăuga la 

proiectul de plan curent: 

- Alte acțiuni recomandate de parteneri; 

- Termene limită pentru anumite acțiuni.
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Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații, înregistrate cu numărul 2018-1-HU01-
KA203-047766, nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi 
trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.  

 


