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dilluns, 22 de febrer de 2016

"Programa Mentores CYD" dirigit a
estudiants d'últim curs de grau

Us informem d'una nova edició del , amb el qual els Patrons de la Fundació CYD iPrograma Mentores CYD
alts directius de les empreses del Patronat de la Fundació CYD es posen a disposició d'estudiants del darrer
any de grau per ajudar-los a identificar, desenvolupar i potenciar les competències necessàries per al seu èxit
professional i acompanyar-los en la presa de decisions. El Mentor CYD no pretén ser, per tant, un assessor o
conseller que faciliti la resolució d'una determinada situació a curt termini, sinó que el seu paper va més enllà:
es tracta d'establir una veritable relació personal amb l'estudiant (Mentee) que potenciï les seves competències i
que estimuli la generació de noves idees.

El 2015 la Fundació va dur a terme la segona edició del : 12 Mentors CYD han prestatPrograma Mentores CYD
 acompanyament i assessoraments a 25 Mentees El Programa va dirigit a estudiants d'últim curs de grau. El

termini de selecció va començar el passat 1 de febrer i s'estendrà fins al 29 de febrer de 2016, amb l'objectiu de
començar el programa en els mesos de març - abril. Els candidats hauran d'estar estudiant últim curs de grau,
tenir bon expedient acadèmic i ganes d'aprendre i desenvolupar-se personal i professionalment, i han d'enviar el
seu CV, el seu expedient acadèmic i una carta de presentació a fundacioncyd@fundacioncyd.org [ 

Informació de l'esdeveniment
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 .mailto:fundacioncyd@fundacioncyd.org ] Més informació a http://fundacioncyd.org/proyectos-cyd/mentores-cyd [ 
http://fundacioncyd.org/proyectos-cyd/mentores-cyd ]
Experiències i casos de participants a http://blog.fundacioncyd.org/ [ http://blog.fundacioncyd.org/ ]

http://www.eps.udl.cat/
http://fundacioncyd.org/proyectos-cyd/mentores-cyd
http://fundacioncyd.org/proyectos-cyd/mentores-cyd
http://fundacioncyd.org/proyectos-cyd/mentores-cyd
http://blog.fundacioncyd.org/

