
Regulamin uczestnictwa w programie tutoringu na UPP dla studentek i studentów 

1. Uczestnictwo w programie tutoringu jest dobrowolne a tutoriale są zajęciami dodatkowymi. 

2. Miejscem spotkań tutora i tutee jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W wyjątkowych 

przypadkach spotkanie może odbyć się w formie online. 

3. Student/tka może zgłosić się do tutora pracującego na Wydziale, na którym studiuje lub do 

tutora z innego Wydziału. 

4. Poruszane podczas tutoriali treści są objęte zasadą poufności za wyjątkiem sytuacji opisanej w 

pkt. 5. 

5. Tutee wyraża zgodę na omawianie sposobów pracy tutora z podopiecznym, podczas superwizji 

grupowej z zastrzeżeniem informacji o danych osobowych, które nie mogą być ujawnione 

przez tutora. 

6. Jeden proces zakłada od 5 do 8 spotkań trwających po 60 minut. 

7. Dany proces musi być zakończony w ramach jednego roku akademickiego. 

8. Student/tka ma prawo w ciągu swojej edukacji na UPP do dwukrotnego skorzystania z procesu 

tutoringu. 

9. Tutee zobowiązuje się do uczestniczenia w spotkaniach z tutorem (tutoriale) we wspólnie 

ustalonych terminach. W przypadku kiedy zdarzenia losowe nie pozwalają na to, tutee 

odwołuje spotkanie i wspólnie z tutorem ustala nowy termin. 

10. Zarówno tutor, jak i tutee mają prawo do odwołania spotkania drogą mailową na 24 h przed 

umówionym spotkaniem. Wtedy dane spotkanie zostanie przełożone na inny, wspólnie 

ustalony termin. 

11. Zarówno tutor, jak i tutee może dokonać maksymalnie dwa razy zmiany terminu spotkania, 

tzn. trzecie odwołanie spotkania skutkuje zakończeniem współpracy.  

12. Nieobecność tutee na spotkaniu bez powiadomienia drogą mailową lub telefoniczną na 24h 

przed skutkuje tym, że dane spotkanie przepada. 

13. Proces tutoringu kończy się po zrealizowaniu przyjętych w kontrakcie ustaleń. 

14. Na ostatnim spotkaniu tutor i tutee podsumowują wspólną pracę- udzielają sobie 

konstruktywnego feedbacku a tutee wypełnia anonimową ankietę dotyczącą przebiegu 

procesu oraz współpracy z tutorem. 

15. Tutee otrzymuje suplement do dyplomu, w którym zapisane będzie, że uczestniczył w procesie 

tutoringu. 

16. W przypadku rozpoczęcia procesu, zarówno tutor jak i tutee, mają prawo do przerwania 

współpracy, jeśli stwierdzą, że nie są w stanie osiągnąć założonego celu. W tej sytuacji 

koordynator programu ustala wspólny termin spotkania w celu wyjaśnienia sprawy. W 



przypadku braku porozumienia między tutorem a tutee proces zostaje przerwany. W karcie 

pracy zostaje wpisany powód przerwania procesu. Tutee ma możliwość wyboru innego tutora. 

17. W przypadku naruszania zasad etyki przez tutora (brak szacunku; ujawnianie informacji o 

tutee; praca niezgodna z założeniami programu), tutee niezwłocznie informuje o tym 

koordynatora programu. 

 

 

Podpis tutee: 

 


