ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
Erasmus-Buddy Program Application Form
Personal Information :
Name
Surname
Date of Birth
Gender/ Nationalty
Faculty
Department/ Class
Student Number
Adress
E- Mail
Telephone

Language Competencies :
Mother Tongue(s)

Other Language(s)

Speaking/Listening
Level

Writing Level

Reading Level

1.
2.
…
(Levels: A1/2: Basic user – B1/2: Independent user – C1/2 Proficient user, Common European Framework of Reference for
Languages)

1. What are your areas of special interest?(politics, pets,films,Tv series,
academic series of study…)

2. Do you have Erasmus experience or another national/international
programme ? If yes, please explain briefly.

3. Have you ever worked as a volunteer for civil organisations / youth projects
/student club? If yes, please give information briefly.

4. Why do you want to be buddy ? What is your expectation ?

5. If you are selected , Do you accept to interview for second phase ?

(obligatory)
Yes ( ) No ( )

What is the role of local buddy ?
 Before the Erasmus student’s arrival , the local buddy will have been in touch
with him/her via e-mail.
 Local buddies meet their fellow-students on arrival, help them to get settled
and lead them through the administrative details which they encounter
during their first steps in Samsun.
 They also help them to adapt to the new environment and integrate into the
student life in Samsun
 Briefly, To help them to become culturally , academically and linguistically
integrated with their new country and city of residence.

Erasmus Programı’nın temel esaslarından biri olan kültürel etkileşimi sağlamak; dünyaya farklı
bakış açısıyla yaklaşmasını ve farklı kültür ve etkileşimine yardımcı olmak; gelen Erasmus
öğrencisinin Üniversitemiz’e daha kolay adapte olmasına olanak sağlamak; farklı bir ortama gelmiş
olmaktan dolayı yaşanabilecek sıkıntıları en aza indirmek amacıyla buddy programı düzenlenmiştir.
Bu çerçevede;
1) Gelen Erasmus öğrencilerinin hem Üniversite’ye hem de Samsun’a entegrasyonu için dönemin
ilk ayı içerisinde öğrencilerin Üniversite içi ve dışındaki gerekli olan işlemleri ile ilgili gereken
desteği sağlamayı (Fakülte koordinatörleri ile iletişim, oturma izni, telefon, banka, ev bulma,.. gibi);
2) Gelen öğrencilerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak, Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne bilgi
vermeyi; gelen öğrenciler için düzenlenen Oryantasyon’a aktif katılmayı;
3) Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin bilgi ve yetkisi dahilinde Üniversitenin adını kullanarak hiçbir
organizasyon düzenlemeyeceğimi;
4) Düzenlenen organizasyonlarda sorumluluğun bilincinde olarak hareket edeceğimi;
5) Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikler nedeniyle gelen Erasmus
öğrencilerinden etkinlik kapsamında herhangi bir isim altında ücret talep etmeyeceğimi;
6) Herhangi bir nedenle Üniversitemizin adını kullanarak ücretli organizasyon düzenlemeyeceğimi
ya da düzenlenen organizasyonlar için para toplamayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

