
 

 

 

MENTORPROGRAM FELHÍVÁS 

Jelentkezz mentoráltnak a Talent Kapital Hungary 2023-as Mentorprogramjába! 

2023-ban ötödik alkalommal indul el a Talent Kapital Hungary mentorprogramja. A 
Nemzeti Tehetség Központ elkötelezett olyan projektek megvalósításában, amelyek 
hozzájárulnak a tehetség kibontakoztatásához, valamint segítenek abban, hogy 
diskurzus és tapasztalati tudástranszfer is megvalósuljon a generációk között.  

Mi a célja a TKH Mentorprogramnak? 

Igyekszünk megtalálni számodra azt a mentort, aki a választott területek mellett 
személyes karrier utadhoz is támogatást nyújt. A nyertes pályázókat idén is olyan 
vezető szakemberek támogatják, akik jelentős nemzetközi tapasztalattal 
rendelkeznek tanulmányaik, karrierjük kapcsán. Így a mentorokkal közösen 
támogatunk mentoráltakat szakmai és személyes fejlődésükben és kihívásaik 
teljesítésében.  
 
Kinek szól a program? 
Azoknak a külföldön tanuló magyar hallgatóknak a jelentkezését várjuk, akik 
tanulmányaikban, karrierjükben szintet kívánnak lépni mentorral való 
együttműködés útján.  
 
Hogyan valósul meg a program? 
 
A külföldön tanuló magyar hallgatókat összekötjük Magyarországon élő sikeres 
vállalat vezetőkkel, menedzserekkel, szakterületek példaképével, akik külföldi 
tanulmányok vagy munkavállalás után Magyarországot választották karrier- és 
életépítésük terepéül.  
 
A program 2023. március 1-től május 31—ig tart. A 3 hónap alatt havonta legalább 1-
2 órás online mentorálást foglal magába. Ezalatt a résztvevők különféle tanulmányi, 
pályaválasztási, munkahely-keresési és karriertervezési kérdéseket határoznak meg, 
amelyekre megoldási módszereket és terveket dolgoznak ki.  
 
A program során a mentoráltak betekintést nyerhetnek a mentorok hétköznapjaiba 
és abba az iparági szektorba, ahol dolgoznak, valamint megismerkedhetnek 
életútjukkal, vezetői hitvallásukkal, módszereikkel. A közös munka indítását segítve 
fókusz témák kijelölésével személyre szabott mentorálási ívet határozunk meg, 
amelyet célszerű követni. A beszélgetések folyamán a mentor és mentorált 
szabadon választhatnak, hogy mire helyezik a hangsúlyt, ezzel is tovább erősítve a 
személyre szabott módszertant.  

Mit várunk a jelentkezőktől? 

• Csak akkor pályázz, ha valóban elkötelezett vagy, felelősséggel tudod vállalni 
a részvételt és készen állsz arra, hogy proaktívan, rendszeresen tartod a 
kapcsolatot a mentorommal. 

• Külföldi hallgatói jogviszonnyal rendelkezel vagy az elmúlt két évben végeztél 
külföldi felsőoktatási intézményben. 

Jelentkezés menete: 
Jelentkezz az online űrlap kitöltésével 2023. március 10. (péntek) GMT 12:00 óráig!  

Az eredményről emailben értesítünk! 


