
Att starta och driva 
mentorskaps projekt 

Ha roligt och 

knyt viktiga 

kontakter inför 

yrkeslivet!

Stöd från Jusek
Under hela projektets gång får projekten löpande 
stöd och ekonomiskt stöd från Jusek och projektet 
har även tillgång till en webbportal innehållande tips 
och rutiner.

Läs mer på jusek.se/mentorskap

Jusek är det ledande akademiker
förbundet för jurister, ekonomer, 
systemvetare, personalvetare, 
kommunikatörer och samhällsvetare.
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Projektgruppens 
uppdrag under året

1
Hitta studenter och adepter och mentorer

Rekrytera adepter och mentorer som vill vara 
med i projektet. 

2
Kickoff 

Skapa en gemensam aktivitet för alla adepter och 
mentorer  för att starta igång projektet.

3
Administrera och hantera ekonomin  

för projek tet under året

4
Ge löpande stöd till mentorparen 

under året

5
Planera en uppföljningsträff

6
Hitta en ny projektgrupp  

som kan driva projektet vidare
När året är slut så lämnas projektet över till en ny 

projektgrupp som driver projektet vidare.



Så funkar det
Var med och driv ett av Juseks mentorskaps
projekt eller starta upp ett helt nytt för studenterna 
på din ort. Att vara med och driva projektet är 
både en rolig och bra erfarenhet av hur det är att 
jobba i ett projekt. Dessutom är det en tung merit 
till ditt cv.

Om mentorskap
Juseks mentorskapsprojekt skapar möten mellan 
studenter  och yrkesverksamma, i syfte att över
brygga klyftan mellan de teoretiska studierna och 
det praktiska arbetslivet. Studenterna får en unik 
chans att redan under studietiden via en mentor få 
inblick i arbetslivet och träffa yrkesverksamma från 
en viss bransch, organisation eller företag. 

Engagera dig 
Jusek har ett flertal mentorskapsprojekt för våra 
olika medlemsgrupper runt om i landet. Projekten 
drivs av studenter på universiteten med stöd från 
Jusek. Om det finns ett aktivt projekt för din utbild
ningsgrupp på din ort så kan du söka för att vara 
med och driva projektet. Om det saknas ett projekt 
för din utbildningsgrupp kan du vara med och starta 
upp ett nytt projekt.

Starta ett nytt projekt 
(om det inte finns något aktivt projekt)

1. Hitta personer till er projektgrupp 
 Fråga några klasskompisar eller faddrar om de 

vill vara med i projektgruppen. 4–6 personer är 
lagom storlek på gruppen. 

2. Meddela Jusek
 Kontakta Jusek och meddela att ni är en grupp 

som vill starta ett projekt. Om förutsättningarna 
finns för att starta ett projekt så får gruppen 
en uppstartsutbildning från Jusek för att komma 
igång på bästa sätt.

Att ha drivit ett mentorskapsprogram 
är en bra merit på cv:t.

• Läs mer om Juseks mentorskapsprojekt på  
www.jusek.se/mentorskap

• Anmäl ditt intresse till student@jusek.se 


