
   

Specjalna oferta dla studentów pierwszego roku licencjatu! 

 

FORTHEM Buddy Programme 

Program Buddy jakiego jeszcze nie znacie! 

Chcesz nawiązać kontakt z inny pierwszoroczniakami z takich uczelni jak 

Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji, Uniwersytet Burgundzki 

w Dijon, Uniwersytet w Jyväskylä, Uniwersytet w Palermo, 

Uniwersytet Łotewski w Rydze oraz Uniwersytet w Walencji? 

Chcesz praktykować komunikację w obcych językach? 

Chcesz dzielić się swoim doświadczeniem, a także czerpać 

z doświadczenia innych?  

O co w tym wszystkich chodzi? To proste!  

Połączymy Cię z 6 studentami pierwszego roku, po jednym z każdej 

partnerskiej uczelni, abyście mogli razem odkrywać możliwości, jakie daje 

Wam FORTHEM.  

Buddy Challenges online, zdobywanie odznak za aktywność, a może 

wyjazd do partnerskiej uczelni? To wszystko jest w zasięgu ręki FORTHEM 

Buddy.  

Zgłoś sie już teraz! Wypełnij formularz, a już niedługo będziesz mógł 

stać się częścią społeczności FORTHEM. 

Międzynarodowe grupy powstaną w momencie, kiedy otrzymamy 

zgłoszenia ze wszystkich uczelni, dlatego nie zwlekaj! 

Nie wymagamy testów językowych ani żadnych innych skomplikowanych 

rzeczy, a udział jest całkowicie darmowy! 

A w przypadku pytań – pisz śmiało na forthem@uni.opole.pl. 

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 5 listopada! 

Special offer for first-year BA students! 

 

FORTHEM Buddy Programme 

The new dimension of the well-known Buddy programme. 

Do you want to get in touch with other freshmen from universities such 

as Johannes Gutenberg University in Mainz, University of Burgundy 

in Dijon, University Jyväskylä, University of Palermo, University 

of Latvia in Riga and University of Valencia? 

Do you want to practice communication in foreign languages? 

Do you want to share your experience as well as learn from others? 

What is it all about? It's easy!  

We’ll team you with 6 students, one from each partner university, so that 

you can discover together the possibilities offered by FORTHEM. 

Buddy Challenges online, earning badges for being active, or maybe a trip 

to a partner university? It’s all at your fingertips. 

Apply now! Fill out the form and you’ll soon be able to become part of the 

FORTHEM community. 

International groups will be established as soon as we receive 

applications from all universities, so don’t hesitate! 

We don't require language tests or any other complicated stuff and it's 

completely free to participate! 

In case of any questions feel free to write us on forthem@uni.opole.pl. 

We’re waiting for you! Application deadline: November 5! 

https://forms.office.com/r/fi2CkatR4z
https://forms.office.com/r/fi2CkatR4z

