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Delegation 
Ämbetet är inrättat av Föreningen Energisystemsteknologernas styrelse och är direkt 
underställd denna. Ämbetet får delegering av förenings styrelse. Studierådsordförande är 
närmsta kontaktperson till styrelsen. Vid ekonomiska frågor är det kassör som är 
kontaktperson. 

 

Mandatperiod 
Ämbetets mandatperiod inleds vid tillträde och fortlöper hela höstterminen. 
 

Syfte 
Föreningen Energisystemsteknologerna har sedan många år tillbaka anordnat ett mentorskap 
under höstterminen för nya studenter på programmet. Syftet med mentorskapet är att ge nya 
studenter möjligheten att snabbt komma in i universitetslivet och ska mentorerna ska fungera 
som en hjälpande hand. 
 
 

Uppgifter 
Som projektledare för mentorskapet har man till uppgift att: 

•   Ta kontakt med studievägledare och tillsammans planera och strukturera upp mentorskapsprogrammet 
för studenterna i årskurs ett.  

•   Planera och leda mentorskapsträffar 1 gång i veckan under höstterminen 
•   Vara delaktig i tillsättning av mentorer och se till alla får ledarskapsutbildning 
•   Efter mentorskapet sammanställa en utvärdering som sedan kan användas av kommande projektledare 

Resurser 
Som projektledare för mentorskapet har man följande resurser tillgängliga i sitt arbete: 

•   Tidigare dokumentation kring mentorskapet samt nära arbete tillsammans med studierådsordförande 
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•   Studievägledare på energisystemprogrammet kommer ha 5 % av sin tjänst avsatt till arbete inom 

mentorskapet. Kan hjälpa till vid rekrytering av mentorer samt handledning och utbildning av 
mentorerna. 

•   Mentorer som tillsätts 
•   FET avsätter pengar som kan användas t.ex. för fika 

 

Förutsättning 
•   Medlemskap i Föreningen Energisystemsteknologerna krävs för denna post 
 

 

Förmåner 
För sin insats som projektledare för mentorskapet får man: 

•   Inbjudan att delta i, av styrelsen, anordnade evenemang för engagerade 
•   Motta arbetsintyg för sitt ämbete underskrivet av föreningens ordförande 
•   Inbjudan att delta i, av UTN anordnade, utbildningar, relevanta för posten 

 


