SØKNADSGUIDE FOR STUDIER VED THE MEDICAL UNIVERSITY OF
WARSAW
Du som skal søke til The Medical University of Warsaw (MUW), gjør det på et eget online-skjema på
MUWs hjemmesider. 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: 24 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

Utover dette trenger du:
•

Utfylt skjema for opptaksprøve, samt bekreftelse på betalt administrasjonsavgift for
opptaksprøve.

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.
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GUIDE TIL UTFYLLING AV ONLINE-SKJEMAET
OBS! Du kan ikke bruke en hotmail- eller Outlook-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).
Velg «Medicine 6 years».Fyll inn fornavn. Fyll inn etternavn. OBS! I Norge har vi kun et etternavn og
ingen mellomnavn. Skriv navnet ditt slik det står i passet. Fyll fødelsesdato (dd-mm-åååå). Velg
kjønn. Fyll inn statsborgerskap.
Du vil innen kort tid motta en mail hvor du mottar et ID-nummer. Du kan nå logge inn med
brukernavn og passord.
Side 1 – Personal data
Fyll inn personlig informasjon slik det står i passet. Alle felt med rød stjerne må fylles inn.
Basic Data
*Fornavn
Eventuelt mellomnavn
*Etternavn
Maiden: etternavn før du eventuelt giftet deg/byttet etternavn
*Fødselsdato (dd-mm-åååå)
Additional personal information
Passport:
*Country of issue of the document: velg landet passet ditt er fra
*Date of issue: Fyll ut utstedelsesdatoen på passen i formatet dd-mm-åååå
* expiration date: skriv inn datoen passet ditt går ut i formatet dd-mm-åååå
Country of residence: fyll ut i hvilket land du bor i
Nationality: fyll ut nasjonalitet
*Place of birth: fyll ut hvilket land du er født i, slik det står i passet
* Father’s first and last name: fyll inn din fars for- og etternavn (dette skal fylles ut uansett om din
far er død eller dere ikke er i kontakt eller lignende. Ved ukjent far, skriv «father unknown»)
* Mothers first and last name: fyll inn din mors for- og etternavn (dette skal fylles ut uansett om din
mor er død eller dere ikke er i kontakt eller lignende.)
How did you hear about our university: velg “agent” og skriv “SONOR” i boksen under.
Velg “save personal data”. Boksen «Personal data» skal nå være grønn om alt er fylt ut riktig.
Klikk på «Photo» for å gå videre.
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.
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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.
Klikk på «Choose a field of Study”. Boksen «photo» skal nå bli grønn.
Side 3 – Choose a field of study
Velg studieprogram (OBS! Du får bare et alternativ): Medicine 6 year program
Velg om du har tatt BMAT eller ikke og trykk «sign up» på det alternativet som passer. Bekreft at du
har valgt riktig alternativ.
Klikk på «Payment». Boksen «Choose a field of Study» skal nå bli grønn.

Side 4 – Payment
Her finner du betalingsinformasjonen til din søknad. Du er selv ansvarlig for å benytte riktig
kontonummer.
All betalingsinformasjonen finner du en PDF du kan laste ned fra denne siden.
Alle får et individuelt kontonummer laget av datasystemet. OBS! Det kan ta litt tid før betalingen blir
registrert i systemet.
Klikk på «attach documents» for å gå videre.
Side 5 – Attach documents
Last opp følgende dokumenter:
1. Kopi av passet (bildesiden)
2. Vitnemålet/siste karakterutskrift (ikke obligatorisk)
3. Kvittering for betalt søknadsavgift.
Under «Payment» på side 4 finner du betalingsinformasjonen du trenger til å betale
søknadsavgiften.
Klikk på «Entrance exam declarations». Boksen «attach documents» skal nå bli grønn.

Side 6 – Entrance exam declarations
Huk av for den byen du ønsker å gjennomføre opptaksprøve i. Velger du Oslo må du sende mail til
info@sonor.no med kopi til din studieveileder og bekrefte at du har valgt opptaksprøve i
Oslo/Stockholm.
Klikk «Save» og bekreft at du har valgt riktig. Boksen blir nå grønn. Klikk på «Grades and results» for
å gå videre.
Side 7 – Grades and results
Her skal du ikke fylle inn noe. Klikk på «Save the stage Grades and results». Boksen skal nå bli grønn.
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Side 8 – Submit application
Når betalingen er registrert kan du trykke på «submit application». Søknaden er nå sendt inn.
OBS! Dette må gjøres før søknadsfristen har gått ut.

Etter opptaksprøven
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.
For å melde deg opp til opptaksprøven fyller du ut skjema på neste side, betaler
adminstrasjonsavgiften og sender ferdig utfylt skjema med bankbekreftelse på betalt avgift til
info@sonor.no

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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REGISTRERING OPPTAKSPRØVE
Navn:

______________________________________________________________

Epost:

______________________________________________________________

Telefonnummer:

______________________________________________________________

Fødselsdato:

______________________________________________________________

JEG ØNSKER Å MELDE MEG OPP TIL FØLGENDE OPPTAKSPRØVER:
MEDISIN

VETERINÆR

Charles University

University of Vet. & Ph. Sciences

Comenius University

Warsaw University of Life Sciences

The Medical University of Warsaw

ADMINISTRASJONSGEBYR
MEDISIN

VETERINÆR

1 test: 1000 NOK

1 eller 2 tester: 1000 NOK

2 eller 3 tester: 1500 NOK
OBS! Comenius er gratis, men du må likevel fylle ut skjemaet.

BETALING
For å få tilgang på selve opptaksprøvene må du ha søkt til aktuelle skoler samt betalt
administrasjonsgebyret på forhånd. Fyll ut skjemaet og legg ved bekreftelse fra din bank på betaling.
Innbetaling skjer til kontonummer: 1503.25.64256. Merk betalingen din med ditt fulle navn.
MERK: Studenter som ikke har betalt administrasjonsgebyr vil ikke få tilgang til aktuelle tester.
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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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