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Meghívó a Student to Student Team programban való részvételre 

 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem új programot indít 2020. őszén az alapképzésen tanuló I. éves nappalis 
hallgatók számára, melynek célja az egyetemi élethez való jobb alkalmazkodás, különösen most, amikor a 
világjárvány átalakítja az oktatás folyamatát. A Student to Student Team című programot az egyetemi 
diáktanácsadó központok (CCARMA és Student Expert), valamint a „Babeș-Bolyai Psytech” Egyetemi 
Pszichológiai Klinika szervezik. Központi eleme az I. éves hallgatók nagyobb éves diákok általi mentorálása, 
melynek célja a tanulmányi sikerek elősegítése a csoportkohézió, motiváció és elköteleződés fejlesztése, 
illetve a BBTE polgár identitás kialakítása. A programban tréner hallgatók, mentordiákok és az I. éves 
hallgatók vesznek részt. 

 

A trénerek a következő tevékenységeket végezhetik: 

1. tevékenység 

Az első tanítási héten sorra kerülő csapatépítő tréning vezetése, melynek célja az 1. éves hallgatók 
elköteleződésének, motivációjának és csoportkohéziójának növelése, illetve a BBTE polgár identitás 
kialakítása. Ennek érdekében: 

a. részt veszel a trénerek online képzésén 2020. szeptember 16-18. között (9–13 órai intervallumban), 
b. részt veszel egy online eligazításon 2020. szeptember 22.-én 10 és 12 óra között, 
c. megtartod az online tréninget egy 20 fős csoportnak, melynek tagjai a BBTE I. éves hallgatói 2020. 

szeptember 29. és október 1. között, 
d. részt veszel egy kiértékelő megbeszélésen online 2020. október 2.-án 10 és 12 óra között. 

2. tevékenység 

Azon I. éves hallgatók támogatása a tanév során, akik nehézségekkel vagy akadályokkal szembesülnek. A 
programot koordináló intézetek képviselői fogják felvenni veled a kapcsolatot, hogy segítő beszélgetéseket 
folytass azokkal az I. éves hallgatókkal, akiknek támogatásra vagy bátorításra van szüksége. A tevékenységek 
online zajlanak és szupervíziót biztosítunk. 

A tevékenységek viszonzásaképpen a következőket kínáljuk: 

1. Azon tréner hallgatók számára, akik csak a tanév eleji tréningbe kapcsolódnak be (azaz részt vesznek 
a szeptember 16-18. közötti képzésen és megtartják a csapatépítőt az első tanítási héten), igazolást 
kapnak a megszerzett kompetenciákról: oklevelet adunk nekik, illetve a programot nyáriegyetemként 
ismerjük el, amely 3 fakultatív kreditet jelent (ezek az diplomamellékletben is megjelennek). 

2. Azon tréner hallgatókkal, akik a tanév eleji tréningen túl is bekapcsolódnak a BBTE intézeteinek 
(CCARMA, Student Expert, Psytech Egyetemi Klinika) önkénteseiként a programba, önkéntes-
szerződést kötünk, amelyet a munkaerőpiacon munkatapasztalatként ismernek el. Az önkéntes 
tevékenység a nehézségeket, akadályokat megtapasztaló I. éves hallgatók támogatásából áll. Mivel a 
program a tanév egészére kiterjed, a tréner diákok 10 hónapra szóló önkéntesszerződést kaphatnak. 

3. Amennyiben vannak olyan tréner hallgatók, akik a programban végzett tevékenységüket szeretnék a 
szakmai gyakorlat részeként elismertetni (és nem tartanak igényt az előző pontokban említett 
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igazolásra és szerződésre) a Pszichológia és Neveléstudományok Karon vagy más karokon, esetenként 
kezeljük és oldjuk meg a helyzetüket. 
FONTOS! Amennyiben a kar a programban végzett tevékenységet gyakorlatként ismeri el, nem lehet 
már nyáriegyetemként vagy önkéntes tevékenységként elismertetni az adott óraszámot. 

4. A trénerek nevét nyilvánosságra hozzuk a program honlapján. 

A programba a következő linken tudsz trénerként jelentkezni: 

https://forms.gle/8C5A6mXTm2PuwXak7 

 

A mentorok a következő tevékenységeket végzik. 

 Részt vesznek az online eligazításon szeptember 22-én 10 és 12 óra között 
 Részt vesznek az I. éves hallgatók számára szervezett online csapatépítő tréningen 2020. 

szeptember 29. és október 1. között 
 Hetente találkoznak online az I. éves diákcsoporttal (kb. het 1 óra) 
 Tartják a kapcsolatot a programot szervező intézetekkel 
 Időnként informális találkozókat szerveznek a lakhelyük a környéken élő I. évesek számára 

A tevékenységek viszonzásaképpen a következőket kínáljuk: 

1. Önkéntesszerződés, amelyet a munkaerőpiacon munkatapasztalatként ismernek el.  
2. A csoportmunkához és csoportok vezetéséhez szükséges kompetenciákat fejlesztő tréning, amelyről 

igazolást is adunk. 
3. Amennyiben vannak olyan mentor hallgatók, akik a programban végzett tevékenységüket szeretnék a 

szakmai gyakorlat részeként elismertetni (és nem tartanak igényt az 1. ponban említett szerződésre), 
egyesével oldjuk meg a helyzetüket. 
FONTOS! Amennyiben a kar a programban végzett tevékenységet gyakorlatként ismeri el, nem lehet 
már nyáriegyetemként vagy önkéntes tevékenységként elismertetni az adott óraszámot. 

4. A trénerek nevét nyilvánosságra hozzuk a program honlapján. 

A programba a következő linken tudsz mentorként jelentkezni: 

https://forms.gle/Uh33ayjHiyJvGKVp6 

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi körülmények között a program különösen is fontos a gólyák számára, 
ugyanakkor számotokra is rendkívül hasznos lehet, arra kérünk, hogy jelentkezzetek minél nagyobb 
számban. 

További információkat a magda.illyes@ubbcluj.ro emailcímen kérhettek. 

 

Alexandra Muțiu, Rektorhelyettes, a program koordinátora 

Illyés Magda, CCARMA koordinátor 

Mirela Ormenișan, Student Expert Diáktanácsadó Központ koordinátor 

Oana A. David, “BABEȘ-BOLYAI PSYTECH” Egyetemi Pszichológiai Klinika vezetője 


