REGULAMENT
Privind organizarea și desfășurarea Programului de mentorat ARCADIA

ASPECTE GENERALE
Asociația Română pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (ARCADIA) implementează în perioada
decembre 2013 - noiembrie 2014 proiectul “Formarea tinerilor experți români în domeniul dezvoltării
internaționale”. Acest proiect este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din bugetul de Asistență
Oficială pentru Dezvoltare (AOD) și implementat de ARCADIA în parteneriat cu Programul Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare- Biroul Regional Bratislava.
Ca parte integrantă a proiectului, ARCADIA lansează programul de mentorat axat pe sprijinirea dezvoltării
profesionale a studenţilor pasionaţi de domeniul cooperării şi dezvoltării internaționale prin conectarea lor
cu specialiștii români activi în diferite sectoare ale acestui domeniu de activitate.
ARCADIA își propune ca prin acest proiect să contribuie la formarea de resurse umane specializate în
politica de cooperare internațională pentru dezvoltare, răspunzând nevoilor de orientare în carieră și
perfecționare academică a tinerilor interesați de acest domeniu de activitate. Politica de cooperare
internațională pentru dezvoltare constă în sprijinul acordat țărilor în curs de dezvoltare -țări cu venit mic și
mediu- pentru promovarea bunăstării și dezvoltării lor economice, sociale, politice și de mediu.
DESCRIERE PROGRAM
Prin acest program de mentorat se are în vedere sprijinirea dezvoltării personale şi profesionale a
studenților prin orientarea lor către anumite sectoare de activitate din cadrul domeniului cooperării și
dezvoltării internaționale. Mentorații vor intra în contact cu specialiști români din domeniul de interes care
îi vor spirjini în definirea pașilor de urmat în vederea dezvoltării unei cariere în domeniu.
1. Grup ţintă
1.1 Beneficiarii programului de mentorat sunt studenţii cetăţeni români la nivel licenta,
master sau doctorat și care sunt interesați să își dezvolte o carieră în domeniul cooperării
și dezvoltării internaționale.
1.2 Se va acorda prioritare studenților cetățeni români înscriși la o universitate din România
în cadrul unor programe universitare cu specializare în domeniul dezvoltării şi cooperării
internaţionale cât şi în cadrul altor programe conexe (Științe politice, Relații
Internaționale, Sociologie, Antropologie, Economie, etc).
2. Descrierea programului de mentorat
2.1 Programul de mentorat se va desfășura în intervalul iunie-septembrie 2014 cu un minim
de 3-4 discuții pe lună.
2.2 Mentorii sunt voluntari ARCADIA, experți români activi în domeniul dezvoltării și
cooperării internaționale ca practicieni și/sau în mediul academic la nivel național sau
internațional.
2.3 Mentorii provin din diferite structuri organizaționale: universități, mediul ONG național
și internațional, mediul guvernamnetal și mediul interguvernamental.
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2.4 Programul de mentorat se va desfășura online prin intermediul mijloacelor de comunicare stabilite de
comun acord între mentor şi mentorat. În baza unui acord între mentor-mentorat pot avea loc și
întâlniri față-în-față însa acestea nu sunt obligatorii; Râmâne la latitudinea fiecărei echipe să își
stabilească forma de comunicare care se potrivește cel mai bine.
2.5 Programul de mentorat nu include ca parte integrantă desfășurarea de stagii. Fiecare mentor în parte
poate să ofere mentoratului posibilitatea de a desfășura un stagiu în cadrul unei organizații active în
domeniul de interes, dar nu e o condiție obligatorie a programului de mentorat.
2.6 Pe parcursul programului de mentorat fiecare echipă mentor-mentorat va avea în vedere completarea
unei fișe de dezvoltare personală a mentoratului care va urmări principalele etape de stabilire a
obiectivelor și a acțiunilor concrete întreprinse în direcția stabilită.
2.7 Programul de mentorat este gratuit și oferit studenților prin intermediul voluntarilor ARCADIA.
3. Înscrierea în program
3.1 Înscrierea în acest program de mentorat se va face prin trimiterea unui CV (RO) la adresa de email
daniela.cervinschi@arcadianetwork.org și completarea formularului de aplicație.
3.2 Formularul de aplicație poate fi accesat de pe pagina dedicată programului de mentorat de pe websiteul
ARCADIA:
http://arcadianetwork.org/projects/training-romanian-young-professionals-ininternational-development/mentorship-programme/.
3.3 Termenul limită pentru trimiterea aplicației este 6 iunie 2014.
3.4 Domeniile pe care se axează programul de mentorat sunt:
3.4.1 Educaţie pentru dezvoltare;
3.4.2 Migraţie şi azil;
3.4.3 Diplomaţie şi drepturile omului;
3.4.4 Peacebuilding;
3.4.5 Societate civilă; retele internaționale; voluntariat;
3.4.6 Asistență pentru dezvoltare; managementul programelor de dezvoltare;
3.4.7 Dezvoltare sustenabilă (mediul privat în dezvoltare, dezvoltare urbană, politici energetice,
dezvoltare comunitară, etc);
3.4.8 Cercetare și implicarea mediului academic în cooperarea pentru dezvoltare;
3.4.9 Comunicare pentru dezvoltare internațională
3.5 În funcție de solicitările primite din partea potenţialilor beneficiari domeniile cuprinse la punctul 3.4
pot fi completate și detaliate;
4. Evaluare aplicații:
4.1 Aplicațiile primite vor fi evaluate de o comisie formată din reprezentanți ARCADIA. Pentru
definitivarea selecției comisia poate decide suținerea unor interviuri telefonice sau via Skype.
4.2 Se va acorda prioritate studențiilor cetățeni români înscriși la un program de studiu din cadrul unei
universități din România.
4.3 Criterii de selecție: interes dovedit pentru domeniul ales, motivația de participa la acest program de
mentorat, angajamentul personal de fi disponibil online pe toată durata de desfășurare a programului
(iunie-septembrie).
5. Calendar:
ETAPE
Lansare Program
Primire Aplicaţii
Evaluare şi selecţie
Formare echipe
Desfăşurarea programului de mentorat

DATA
19 Mai 2014
19 Mai-6 Iunie 2014
7-10 Iunie 2014
10 Iunie-13 Iunie 2014
16 Iunie 2014-30 Septembrie 2014
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6. Dispoziţii finale
6.1 ARCADIA nu acordă şi nici nu facilitează oportunităţi de angajare pentru studenți ca urmare a
participării în cadrul acestui program.
6.2 Participarea în cadrul programului de mentorat este gratuită astfel încât fiecare candidat își va asuma
responsabilitatea de a participa la întregul program pe baza motivației individuale privind dezvoltarea
personală.
6.3 În lipsa unui angajament ferm și dovedit de participare constantă la programul de mentorat,
beneficiarii (mentorații) pot fi excluși din cadrul programului.
6.4 Mentorii nu au obligația de a elibera recomandări pentru mentorați; această decizie aparține fiecărui
mentor în parte.
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