SØKNADSGUIDE FOR STUDIER VED RIGA STRADINS
UNIVERSITY
Søknadsfrist høstsemester: 25. juni
Søknadsfrist vårsemester: 25. november

SØKNAD TIL RIGA STRADINS UNIVERSITY
Du som skal søke til Riga Stradins University (RSU), gjør det på et eget online skjema på RSUs
hjemmesider. Hvis du har 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående, behøver du ikke språktest.
Legg merke til at du må betale følgende avgifter til universitetet:
• Application fee: 100 EUR (alle søkere)
•
•

Registration fee: 1 500 EUR (kun studenter med opptak)
Biblioteksdepositum: 75 EUR (kun studenter med opptak)

I tillegg til utfylt søknadsskjema trenger du dette i en komplett søknad:
•

Signert og datert søknadsskjema

•

Rette kopier av vitnemål fra videregående skole på norsk og engelsk. RSU krever originalt
stempel og signatur på alle kopier.

•

Resultater fra språktest hvis aktuelt. Disse kan også sendes direkte fra testsenteret vis du
opplyser dem om hvilken skole du skal søke på.

•

To anbefalingsbrev fra arbeidsgivere eller lærere på RSUs skjema. Det finner du her.
Anbefalingsbrevene må ha original signatur.

•

Motivasjonsbrev på RSUs skjema. Det finner du her.

•

To kopier av passet ditt

•

4 passbilder på fotopapir. Dette kan du få hos fotograf eller i fotoautomat på f.eks. tog- eller
busstasjon. De skal være ca. 3*4 cm.

•

Kvittering for betalt søknadsavgift. Informasjon om hvor betalingen skal gjennomføres
finner du i «application checklist».

•

Dokumentasjon for annen utdanning på høyere nivå. Gjelder kun for de som søker fritak for
fag.
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Alle dokumenter skal sendes inn per post til SONOR. Vi ser igjennom dokumentene og sender de
til universitetet på dine vegne. Husk å gi beskjed til din studieveileder når du postlegger
dokumentene, og skriv returadresse på konvolutten.
SONORs postadresse er:
Study Outside Norway (SONOR)
Kjøpmannsgata 10
7013 TRONDHEIM
SONOR følger opp søknaden din når den er sendt og gir deg beskjed dersom skolen har spørsmål til
søknaden din, eller ønsker mer informasjon.

GUIDE TIL UTFYLLING AV ONLINE-SKJEMAET:
Register
•
•
•

Fyll inn for- og mellomnavn i rubrikken «First name»
Fyll inn etternavn under «Last name»
Fyll inn din epost under «e-mail»

Les igjennom personvernserklæringen. Trykk «I confirm» og «I am not a robot». Trykk «register».
Du vil etter kort tid motta en epost med en link for å verifisere kontoen din. Klikk på linken. OBS!
Linken må åpnes innen 24 timer.
Når du trykker på linken vil du få tilgang på et skjema hvor du skal lage deg et passord. Passordet må
ha 9 - 16 tegn, og inneholde:
1. liten bokstav
2. stor bokstav
3. tall
4. spesialtegn
Når du har logget deg inn i skjemaet kan du logge deg inn og ut så mange ganger du vil, og så lenge
du husker å lagre all informasjon som er registrert kan du fortsette der du slapp når du logger deg
inn igjen.
My applications
Her ser du en oversikt over søknader du har i søknadssystemet.
Velg «International undergraduate studies» og trykk «apply».
Side 1 – Personal information
Under «personal information» skal navnet ditt allerede være fylt ut. Har du glemt å fylle inn
mellomnavn eller skrevet navnet ditt feil tidligere kan du endre dette nå. Velg kjønn (male/female)
Fyll inn fødselsdato, personnummer (11 siffer), fødested (slik det står i passet) og telefonnummer
med landkode (0047). Epostadressen din skal allerede være fylt ut.
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Under «Passport/ID card» fyller du inn statsborgerskap, passnummer, utstedelsesdato, utgangsdato
og hvem som har utstedt passet ditt (f.eks. Oslo politidistrikt eller Kgl. norske amb. London)
Hvis du ikke har pass fra et EU/EØS-land, men oppholdstillatelse kan du fylle ut dette i
kommentarboksen. Hvis det er andre opplysninger om din immigrasjonsstatus til Norge/EØS/EU som
du mener er relevante kan du fylle ut dette her.
Under «official/home address» fyller du ut land, gateadresse, postkode og by. «County/state» kan
du la stå tomt.
Under «language skills» legger du inn informasjon om de språkene du snakker. Velg enten
«beginner», «intermediate», «advanced» eller «mother tounge». La «certificate» stå tom om du ikke
har tatt en IELTS eller TOEFL. Har du tatt en av disse testene kan du legge inn poengsummen in her.
Under «finished educational institutions» fyller du informasjon om den utdaninningen du har –
inkludert videregående skole. Fyll ut institusjonens navn og året du er ferdig. Velg «Secondary
school/high school/college» i rullgardinboksen. Fyll inn «vitnemål» under «diploma/Certificate».
Har du utdanning på høyere nivå fyller du den også ut her ved å trykke «add».
Trykk på «complete personal information editing».
Side 2
Øverst på siden vises nå navnet og personnummeret ditt.
Under «Please indicate your METHOD OF APPLICATION for studies at RSU” krysser du av under “Via
an official representative of RSU” og skriver “SONOR”.
Under “How/Where did you find the information about RSU and our study programmes?” krysser du
av for “An official representative of RSU” og skriver “SONOR”.
Trykk på «+Add programmes» under «Your study programmes». Velg det studiet du ønsker. For
medisin velger du «Medicine», for odontologi velger du «Dentistry». Trykk på «add». Ønsker du å
velge flere studier, velger du førstevalget ditt først. Du kan velge opptil tre studier. Trykk «Complete
adding programmes».
Under «Exams and tests» krysser du av for «I have read and accept the terms and conditions of RSU
Admissions Procedure”.
Last ned søknaden ved å trykke på “Online Application Printout”. Det skal være et dokument på en
side. Dobbeltsjekk at all informasjonen stemmer. Skriv søknaden ut, dater og signer den.
Trykk på «submit». En boks skal nå poppe opp med at søknaden er mottatt. Du vil motta den samme
meldingen på epost. Trykk på «application checklist».
Credit transfer
Ønsker du å søke om credit transfer (fritak for fag) velger du dette ved å velge “Application for credit
transfer”. Trykk «add information» under «previous university studies». Fyll ut boksene med
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universitet, nettside og studieprogram. Fyll ut «program description» slik det passer seg (ofte
«professional» hvis du søker overføring fra et annet tilsvarende studie innen odontologi eller
medisin). Velg «Undergraduate/Bachelor’s» eller «Master’s».
Fyll inn tidligere oppnådde studiepoeng. Under «Documents attached to this application» fyller du ut
«Curriculum from previous studies». Kryss av for boksene “I confirm that I have obtained at least 60
ECTS (have finished one full study year and have passed all study subjects) during my previous
university studies” og “I confirm that I have attached to this application all the necessary educational
documents that justify my claim for ETCS transfer and exemption from study subjects”.
Last ned søknaden ved å trykke på “Online Application Printout”. Det skal være et dokument på to
sider. Dobbeltsjekk at all informasjonen stemmer. Skriv søknaden ut, dater og signer den.
Trykk på «submit». En boks skal nå poppe opp med at søknaden er mottatt. Du vil motta den samme
meldingen på epost. Trykk på «application checklist».

Følgedokumenter:
All informasjonen du trenger om hvilke dokumenter som skal sendes inn og hvor søknadsavgiften
skal betales finner du i «application checklist».
Letter of reccomendation
Skriv ut to skjema for «Letter of recommendation». Disse anbefalingene skal skrives på RSUs skjema.
Det anbefales at du får lærere eller arbeidsgivere inne relevant fagfelt (f.eks. helsesektoren) til å
skrive anbefalingsbrevet. Anbefalingsbrevet må dateres og signeres av personen som anbefaler.
OBS! Det må være original signatur, ikke kopi av signaturen. Du finner skjemaet her. Du kan ikke be
familie eller venner om å skrive anbefalingsbrev for deg.
Letter of motivation
Du må også skrive et motivasjonsbrev. Dette skal skrives på RSUs skjema. Om du ønsker kan du
skrive et utkast og sende det til din veileder i SONOR. Du finner skjemaet her. Vi foreslår at du
inkluderer følgende punkter/temaer i motivasjonsbrevet:
-

Forklare hvorfor du har valgt å studere det faget du har søkt på. Hvorfor interesserer dette
deg? Her er å fint å trekke inn personlige interesser eller hobbyer som er relevant for faget.
Få frem dine sterke sider og gode egenskaper. Hvordan vil de hjelpe deg i studiet og
arbeidslivet etterpå?
Fortell om all relevant erfaring.
Vis at du forstår hva studiet krever av deg og at du er villig til å legge end innsatsen som
trengs for et slikt studium.
Fortell om hvorfor du har valgt akkurat RSU og hvorfor du ønsker å studere der istedenfor på
andre universiteter.

Sånn ellers kan det være fint å huske på:
-

Eksempler er alltid bra!
Skriv korrekt engelsk.
Begynn i god tid, og skriv gjerne flere utkast.
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-

Vær konsis og ikke skriv for mye utenom det som er relevant.
Står du fast, be om hjelp.
Skriver du motivasjonsbrevet for hånd, skriv tydelig.

Dater og skriv under motivasjonsbrevet. OBS! Det må være original signatur, ikke kopi av signaturen.
Oversett ditt vitnemål til engelsk (dette kan ofte din videregående ordne for deg) og få kopiene av
det norske og engelske vitnemålet stemplet med Certified copy med original signatur på din skole
eller hos notarius. OBS! Det må være original signatur og stempel, ikke kopi av signaturen og
stempelet.
Scan både ditt norske og engelske vitnemål og send bare disse to dokumentene elektronisk til:
edocs@rsu.lv
Deretter sender du søknaden til SONOR innen 25. juni/25. november. Vi kontrollerer at søknaden er
komplett, og sender den til universitetet på dine vegne.
Legg merke til at RSU ikke vil behandle søknaden din før alle dokumenter er sendt inn. Dette gjelder
også vitnemål.

Det er to mulige alternativer til hvordan utkommet av søknaden din blir:
1. Du får opptak.
2. Du får avslag på søknaden din.
Uansett resultat vil veilederen din i SONOR være tilgjengelig for å snakke med deg om veien videre.
Ønsker du å komme i kontakt med andre studiesøkende som skal til samme skole som deg? Fyll ut
skjemaet på neste side og vi her i SONOR vil sette deg i kontakt med andre framtidige
utenlandsstudenter.
Lykke til med søknaden din til Riga Stradins University!
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JEG ØNSKER Å DELE MINE KONTAKTDETALJER MED
ANDRE SONOR-STUDENTER.
Vi vet at det kan være skummelt å starte på studier i et helt nytt land—men du er ikke alene! Hvert
år er det mange skandinaviske studenter som søker gjennom SONOR, og mange skal til samme
universitet som deg. For å gjøre overgangen til universitetslivet lettere, vil vi gi deg muligheten til å
komme i kontakt med andre studenter som skal til samme sted som deg.
Dette er en helt frivillig ordning, men for å dele din kontaktinformasjon trenger vi ditt samtykke. Du
kan være trygg på at den eneste informasjonen vi gir ut, er den informasjonen du oppgir i dette
skjemaet. Din kontaktinformasjon vil kun deles med andre søkere gjennom SONOR.



Ja, jeg ønsker å dele min kontaktinformasjon med andre studenter.

Navn:

______________________________________________________________

Email:

______________________________________________________________

Telefonnummer:

______________________________________________________________



Nei, jeg ønsker ikke å dele min kontaktinformasjon.

Signatur:________________________________________ Dato:___________________________
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