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A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola mentori rendszere azzal a céllal jött létre, hogy segítse a 
hallgatók zökkenőmentes beilleszkedését a főiskolai életbe. Legfontosabb feladata a 
kiegyensúlyozott, a konfliktusait jól kezelő, magas önismereti szinttel rendelkező hallgatók 
képzésében való aktív közreműködés, ezért kollégáink folyamatos, egyéni, személyre szabott 
tanácsadást nyújtanak a hallgatók tanulási, tanulmányaikkal összefüggő ügyeinek intézésében. 
A WSUF mentori szervezete elsősorban a tanulmányi-tanulási tanácsadásra, követelmények 
időben történő teljesítésére összpontosít, de fontosnak tartja a mentorált személyiségének 
fejlődését is. 
 
A mentorok feladatai: 
 
• segíti a hallgatókat a főiskola megismerésében, beilleszkedési problémáik leküzdésében 
• egyéni tanácsadással segíti és információkkal látja el a hallgatókat tanulmányi ügyekben 

(egyéni tantervek, vizsgarend, kreditrendszer, hallgatói követelményrendszer) 
• támogatást nyújt a főiskolán az tanulmányi és egyéb hallgatói ügyek hatékony intézéséhez 
• segítséget nyújt a hallgatók tanulmányi előmenetelében, tanulási nehézségek 

leküzdésében, motiválva őket a jobb teljesítményre 
• segíti a hallgatókat képzéseikkel, szakjaikkal összefüggő kérdéseik, kéréseik 

megválaszolásában és megoldásában 
• segíti és hatékonyan támogatja a szakmai kompetenciák kialakulását 
• folyamatosan kapcsolatot tart a mentoráltakkal, rendszeresen tart mentori konzultációkat 

(heti fogadóórában, igény esetén ettől eltérően), amelyek időpontjáról a félév elején 
tájékoztatja a hallgatókat 

• segíti a hallgatókat szakmai gyakorlati munkahely kiválasztásában és a jelentkezésben, 
pályaorientációs támogatást nyújt 

• megismerteti a hallgatókat a főiskola szolgáltatásaival és igénybevételük lehetőségeivel 
(pl. fittness terem, idegen nyelvi előkészítők, Wekerle Tudományos Fórum, TDK 
tevékenység, könyvtár) 

• tevékenységéről félévente tájékoztatja a mentorprogram vezetőjét, aki a tapasztalatokat 
összesítve tájékoztatja a főiskola vezetését a mentorrendszer működéséről, az 
eredményekről. 

 
 
A mentori feladatokat a főiskola oktatói, illetve ügyintézői látják el, akik megbízása a 
tanszékvezetők javaslata alapján történik.  
 



Mentorok (2022-23. tanévtől) 
 
Mentorprogram vezetője: Tóth-Berkes Klaudia Tanulmányi Hivatalvezető 
 
Mentorok: 
• Dr. László Éva főiskolai tanár 
• Velichné Kindtner Hajnalka Hallgatói szolgáltatások Iroda vezető 
 
 
Hallgatók részvétele a mentori programban 
 

• a hallgatók meghirdetés után személyes jelentkezés alapján kerülnek be a programba 
• mentorálttá válás esetén igényeiknek megfelelően kapnak személyes támogatást. 

 
Mentori programban való részvétel előnyei 

• gyors beilleszkedés 
• kapott információk biztonsága és minősége 
• hatékonyabb tanulmányi és szakmai gyakorlati ügyintézés 
• egyéni tanulmányi rend és vizsgaprogram optimális összeállítása 
• főiskola szolgáltatásainak megismerése és igénybevétele 
• diákmentorrá válás lehetősége 
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