SØKNADSGUIDE FOR STUDIER VED UNIVERSITY OF VETERINARY &
PHARMACEUTICAL SCIENCES
Søknadsfrist: 25. mars
For å få opptak ved University of Veterinary & Pharmaceutical Sciences (UVPS) i Brno i Tsjekkia
kreves følgende:
- Bestått vitnemål fra videregående med generell studiekompetanse
Du bør også ha følgende:
- Biologi, kjemi, fysikk og matematikk i fagkretsen (ikke et formelt fagkrav)
- Gode karakterer i realfag
- Gode engelskkunnskaper, gjerne 4 eller høyere
På opptaksprøven kreves det kunnskaper tilsvarende kjemi 1+2 og biologi 1+2. Du vil kunne ta med
kalkulator og norsk-engelsk ordbok. Husk å ta med deg gyldig legitimasjon.
Prøven vil ta ca. 2 timer. Det vil være 76 multiple choice-spørsmål; 37 i biologi og 37 i kjemi. Det
kreves mer enn 18 riktige svar i hver del for å bestå opptaksprøven. Du kan oppnå maksimalt 74
poeng, og studentene blir rangert på grunnlag av testresultat.
Du søker til UVPS på følgende måte:
Fyll inn registreringsskjemaet for opptaksprøven for hvor du ønsker å avlegge opptaksprøven. OBS!
Du får bekreftelse på epost at du er meldt opp. Pass på at du har fått den.
Last ned og skriv ut guide to the application form for Scandinavian applicants. Denne vil hjelpe deg
med å fylle ut søknadsskjemaet.
For å komme til søknadsskjemaet trykker du her. Klikk på knappen English version. Du vil da bli stilt
følgende spørsmål:
- Have you ever studied at University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno before
or have you ever applied for admission here? YES OR NO
- Are you a Czech citizen or are you a Slovak citizen born before 1993? YES OR NO
- Have you been assigned an official birth code in the Czech Republic? YES OR NO
Hvis du har svart nei på alle spørsmålene over vil du nå få muligheten til å opprette et pseudopersonnummer som du trenger til søknaden. OBS! Skriv dette ned!
1. Velg Veterinary Medicine på engelsk ved å trykke «choose»
2. Last ned helseattesten, og tick av i boksen på at du forstår at den må fylles ut av en lege og
sendes inn med søknaden. Trykk next.
3. Fyll inn skjemaet. Velg Full secondary education under previous education hvis du er ferdig
på vgs i år.
NB! Ikke bruk æ, ø, å. Bruk i stedet ae, oe, aa. Skriv inn ditt mobilnummer som 0047xxxxxxxx uten
opphold mellom tallene.
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Send snarest mulig en kopi av kvittering for betalt søknadsavgift til oss elektronisk til
info@interstudies.no.
Innen 25. mars må du sende følgende dokumenter til SONOR:
- Screenshot av siden «Overview» på online-søknaden
- Kopi av vitnemålet fra vgs. på norsk og engelsk. Begge versjonene må være stemplet med
apostille.
o Hvis du mangler ferdig vitnemål må dette ettersendes så fort som mulig
- Fire passbilder
- Kopi av pass (kun bildesiden)
- CV på engelsk, signert
- Helseattest på engelsk
o OBS! Helseattesten er kun gyldig i tre måneder (den må være gyldig når du tar
opptaksprøve)
- Kvittering av application fee på €185 eller €195 med ditt navn påskrevet. Betal til:
Account name: International Medicine Studies, sro, Vlcie Hrdlo 55, 82412 Bratislava, Slovakia
Account No.: 2922815272
Bank code:
1100
IBAN CODE:
SK70 1100 0000 0029 2281 5272
SWIFT:
TATRSKBX
Bank details: Tatra banka, a.s.,Hodzovo nam. 3, 81106 Bratislava, Slovakia
Medling:
Ditt navn + skoler du søker til
Dokumentene over sendes til
Study Outside Norway (SONOR), Kjøpmannsgata 10, 7013 Trondheim
Info om apostillestempel
For at et norsk dokument skal være gyldig i utlandet, må det ha et apostillestempel.
Apostillestempelet bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig, men det bekrefter at
signaturen til notarius publicus er ekte. Dette kalles legalisering.
Det er Fylkesmannen som legaliserer dokumenter for bruk i utlandet, det vil si for dokumenter som
skal brukes i de landene som har ratifisert Haag-konvensjonen.
Før et dokument kan få apostillestempel, må det først være notarialbekreftet, det vil si signert av en
notarius publicus (embetsmann som står for visse offentlige, rettslige handlinger), og stemplet med
institusjonens embetsstempel (ofte et løvestempel). Det er viktig at navn og tittel er skrevet tydelig,
enten med trykte bokstaver eller blokkbokstaver under signaturen.
Dokumenter utferdiget eller bekreftet av statsautoriserte translatører, må notarialbekreftes. Det
samme gjelder dokumenter utstedt av andre private yrkesutøvere med autorisasjon fra det
offentlige, for eksempel advokater, helsepersonell og revisorer.
Klikk her for å finne nærmeste kontor.
Frist for å akseptere studieplassen
Snarest mulig, men innen 31. august
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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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