SØKNADSGUIDE FOR STUDIER VED WARSAW UNIVERSITY OF LIFE
SCIENCE, FACULTY OF VETERINARY
Søknadsfrist: 22. april
For å få opptak ved WULS kreves følgende:
- Bestått vitnemål fra videregående med generell studiekompetanse
Du bør også ha følgende:
- Biologi og kjemi i fagkretsen (ikke et formelt fagkrav)
- Gode karakterer i biologi og kjemi
- 4 eller bedre i engelsk
På opptaksprøven kreves det kunnskaper tilsvarende kjemi 1+2 og biologi 1+2 for å bestå. Du vil
kunne ta med ikke-programmerbar kalkulator og engelsk-norsk ordbok. Husk å ta med deg gyldig
legitimasjon.
Prøven vil ta ca. 2 timer. Det vil være 40 multiple choice-spørsmål; 20 i biologi og 20 i kjemi.
Du søker til WULS på følgende måte:
OBS! Du kan ikke bruke en hotmail-adresse.
1. Først skal du fylle inn registreringsskjemaet for hvor du ønsker å avlegge opptaksprøven
online.
2. Skriv ut Application form. Fyll inn med STORE BOKSTAVER. Legg ved et bilde. Husk bilde i rett
størrelse og signatur. NB! Ikke bruk æ, ø, å. Bruk i stedet ae, oe, aa.
3. Ta kopi av passet.
4. Betal søknadsavgiften på € 185 eller € 195, og skriv ut en kopi av kvitteringen
Send deretter Application form med bilde, kopi av passet og kopi av kvitteringen i lukket konvolutt
til: SONOR-Interstudies. Torggata 11, 0181 OSLO innen 22. april.
Du betaler 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
Dersom du klarer opptaksprøven og bestemmer deg for å ta imot studieplassen, vil du senere
motta en oversikt over hvilke andre dokumenter som skal sendes til oss.
Frist for å akseptere studieplassen
Snarest mulig.

(+47) 73 80 97 30 / info@sonor.no

www.sonor.no

