SØKNADSGUIDE FOR STUDIER VED THE MEDICAL UNIVERSITY OF
WARSAW
Søknadsperiode: 1. mars – 24. april (kl. 23.59)
Du som skal søke til The Medican University of Warsaw (MUW), gjør det på et eget online skjema på
MUWs hjemmesider. Det koster ingenting å søke til MUW gjennom SONOR. Det er krav om
karakteren 4 eller høyere fra VG1 engelsk i standpunkt og eventuell eksamenskarakter.
Legg merke til at du må betale følgende avgifter til universitet:
• Application fee: 200 EUR
• Admission fee: 200 EUR (kun studenter med opptak)
I onlinesøknaden skal du legge ved følgende dokumenter:
•

Scan av bildesiden i passet

•

Scan av vitnemål. Går du fortsatt på vgs skal scan av siste karakterutskrift vedlegges

•

Eventuell språktest. Har du 4 eller bedre i engelsk fra VG1, kan du la denne stå tom

•

Kopi av betalt søknadsavgift med ditt navn påskrevet. Betalingsinformasjon linket til din
bruker finner du i søknadsportalen

Legg merke til at WUM krever at du har tre doser med hepatitt B-vaksine før studiestart. En slik
vaksinasjon tar 6 – 12 måneder, så det er viktig at du starter vaksinasjonsprosessen tidlig.

GUIDE TIL UTFYLLING AV ONLINE-SKJEMAET
OBS! Du kan ikke bruke en hotmail-adresse.
Register
Registrer deg online her. Ikke glem ditt brukernavn og passord! Velg om du har gått på vanlig
videregående skole eller om du har gått på International Baccalaureate (IB).
Fyll inn fornavn. Kryss av om du har mellomnavn og fyll det inn i tilhørende felt. Fyll inn etternavn,
fødelsesdato (dd-mm-åååå). Fyll inn mobilnummer med landkode (0047) og statsborgerskap.
Du vil innen kort tid motta en mail hvor du verifiserer kontoen din. 1. Logg inn på søknaden med
brukernavnet (epost-adresse) og passordet ditt for å aktivere kontoen.
Side 1 – Personal data
Fyll inn personlig informasjon slik det står i passet. Alle felt med rød stjerne må fylles inn.
*Fornavn
Eventuelt mellomnavn
*Etternavn
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*Fødselsdato (dd-mm-åååå)
*Telefonnummer (0047xxxxxxxx)
*Utstederland av passet ditt
*Passnummer
*Utstedelsesdato (dd-mm-åååå)
*Gyldig til-dato (dd-mm-åååå)
Velg «Agent» under how did you hear about the university
Agent name: SONOR INTERSTUDIES
Source of funding: loan
Side 2 - Photo
Last opp et passbilde av deg selv med følgende kriterier:
1. Picture of a person without a hat, dark glasses, head position left half-profile, with prominent left
ear, maintaining uniform illumination of the face.
2. The size of the image in the electronic form should be at least 300 x 375 pixels, which allows you to
print a 2 cm * 2.5 cm photo of adequate quality. Use JPG format. The maximum size of the photo file
is 1 megabyte.
Side 3 – Choose a field of study
Velg studieprogram (OBS! Du kan bare velge ett): Medicine 6 year program
Side 4 – Education
Fyll ut informasjon om din videregående skole.
Sted
Navn på videregående skole
Type of school: «high school»
Land
*Årstallet du avsluttet videregående
Velg hvilket land du gikk på videregående
Fyll ut dato for utstedt vitnemål. Har du ikke vitnemål enda skriv inn dato for siste eksamen.
Other information about education
Under Language of education was other than English velger du “YES” og fyller inn karakteren din i
engelsk fra videregående. (La rullgardinboksen og førte feltet stå slik det er). Har du IELTS eller
TOEFL kan dette fylles inn her.
Side 5 – Attach documents
Last opp følgende dokumenter:
1. Kopi av passet (bildesiden)
2. Vitnemålet/siste karakterutskrift
3. Eventuell språktest
4. Kopi av betalt søknadsavgift med ditt navn påskrevet (€200)
Under «Payment» finner du betalingsinformasjonen du trenger til å betale søknadsavgiften.
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Side 6 – Payment
Her finner du betalingsinformasjonen til din søknad. Du er selv ansvarlig for å benytte riktig
kontonummer.
Medical university of Warsaw,
Bank Millenium,
ul. Stanislawa Zaryna 2A,
02-593 Warszawa.
SWIFT:
BIGBPLPW
Title of payment:
Medicine 6 year program/ ID-nummer
Alle får et individuelt kontonummer laget av datasystemet. Merk at du må skrive PL foran
kontonummeret. OBS! Det kan ta litt tid før betalingen blir registrert i systemet.
Side 7 – Entrance exam declarations
Huk av for den byen du ønsker å gjennomføre opptaksprøve i. Velger du Oslo/Stockholm må du
sende mail til admission@sonor.no med kopi til din studieveileder og bekrefte at du har valgt
opptaksprøve i Oslo/Stockholm.
Side 8 – Submit application
Trykk på “submit application”. Dette må gjøres før søknadsfristen har gått ut.
Merk! All informasjon om studiet og resultatet på opptaksprøven kommer på søknadssiden.
To uker etter opptaksprøven vil du få muligheten til selv å se hvor mange rette svar du har fått.
Universitetet tilbyr plass til de 90 beste, og det betyr normalt at du bør ha over 60 rette svar. Noen
uker senere vil du få beskjed via e-post om du har kommet inn eller ikke.

Opptaksprøven
På opptaksprøven kreves det kunnskaper tilsvarende kjemi 1+2, biologi 1+2 og fysikk for å bestå. Du
vil kunne ta med ikke-programmerbar kalkulator. Husk å ta med deg gyldig legitimasjon. Pensum til
prøven finner du her.
Prøven vil ta ca. 2 timer. Det vil være 100 multiple choice-spørsmål; 35 i biologi, 35 i kjemi og 30 i
fysikk. Eksempel på opptaksprøve fra The Medical University finner du her.
Alle formler som du får brukt for i opptaksprøven vil bli utdelt. Du har anledning til å ta med deg
kalkulator.

Frist for å akseptere studieplassen
Innen en uke etter beskjed om opptak.
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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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