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SØKNADSGUIDE FOR STUDIER VED COMENIUS UNIVERSITY
Søknadsfrist: 10. mai 2019
Du som skal søke til Comenius University, Jessenius Faculty of Medicine (JFM) gjør dette på et eget
skjema fra JFM. Det koster ingenting å søke til JFM gjennom SONOR. Det er ikke krav om språktest til
JFM.
Legg merke til at du må betale følgende avgifter til universitet:
• Admission fee: 70 EUR (kun studenter med opptak)
• International Student Identity Card (ISIC): 16,50 EUR
I tillegg til utfylt søknadsskjema trenger du dette i en komplett søknad:
•

Vitnemål/karakterutskrift. Denne skal du ta med deg på opptaksprøven.

•

Scan av passet ditt. Dette skal lastes opp i søknaden. OBS! Bilde av pass godtas ikke. Du må
også ta med passet på opptaksprøven.

•

Helseattest. Be din veileder om dette dokumentet.

Legg merke til at JFM 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 SØKNADSSKJEMAET
Du søker til Comenius University på følgende måte:
Du fyller ut søknadsskjemaet på denne nettsiden.
SIDE 1
Øverst skal du finne denne informasjonen:
University: Comenius University in Bratislava
Faculty: Jessenius Faculty of Medicine in Martin
Study program: General Medicine
Form of study: full-time
Academic year: 2019 / 2020
Alle felt med * skal fylles ut.
* Citizenship: fyll ut statsborgerskap (det landet du har pass fra)
* Surname: fyll ut etternavn
* Given names: fyll ut fornavn og evt mellomnavn
Maiden’s name: fyll inn eventuelt etternavn fra før du giftet deg, hvis ikke la stå tomt
* Marital status: her fyller du inn «single», «married» eller «widowed» alt etter som du er ugift, gift
eller enke/enkemann
* Date of birth: Fyll ut slik det står i passet med dd/mm/åååå
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* Place of birth: Fyll det ut slik det står i passet
* Country: Fyll ut landet du er født i
* Sex: velg om mann (male) eller kvinne (female)
Birth number: fyll ut personnummer
* Tel. No: fyll ut ditt mobilnummer med landkode (0047 for norske nummer)
* E-mail address: fyll ut epostadressen din (pass på at den er korrekt)
Mother
First name and surname: fyll inn din mors for-, mellom- og etternavn.
Maiden’s name: fyll inn din mors etternavn fra før hun giftet seg. Hvis det ikke er endret, la stå tomt.
Father
First name and surname: fyll inn din mors for-, mellom- og etternavn.
Contact person (in case of emergency)
* name: Fyll in for- og etternavn på den personen du ønsker univeristetet skal kontakte hvis det skjer
noe med det
* e-mail: full inn personens epostadresse
* address: fyll inn personens gateadresse og nummer, postnummer og sted, og land
SIDE 2
Permanent address
* Street and number: fyll inn gateadresse, nummer og eventuelt bokstav
* City: fyll inn by
*Postal code: fyll inn postkode
* Country: fyll inn land
Correspondence address:
Om du har en annen adresse du mottar post på enn den adressen du bor på kan du fylle den inn her.
SIDE 3
Secondary school
* Year of leaving leavning examination: Fyll ut år for mottatt vitnemål. Har du ikke mottatt vitnemål
enda fyller du kun inn år.
* Completed secondary school: For studiespesialisering/studiekompetanse krysser du av for
«grammar school».
* Name: fyll inn navnet på din vidergående skole eller den institusjonen som skrev ut ditt vitnemål
* Street and number: fyll inn gateadresse, nummer og bokstav på din videregående skole
* City: fyll inn by
* Postal code: fyll inn postkode
* Country: fyll inn land
Study results according to final report in particular years at secondary school
Denne delen kan du la stå tom.

SIDE 4
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School leaving examination
Her fyller du inn de fagene du har hatt eksamen i på vgs. Fyll inn fagene med engelske fagnavn.
Under level fyller du inn «VG1», «VG2», «VG3» eller «VG4». Fyll inn karakteren (1-6) under written
form eller oral form slik det passer seg. Hvis du fortsatt går på videregående og ikke har vitnemål kan
du se bort i fra denne delen.
* Kryss av for at du har lest gjennom kravene for utfylling av søknadsskjemaet.
Attachemnts to application form
* Photocopy of passport: her laster du opp en fil I formatet -.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .bmp, .png
* Captcha: fyll inn det som står der i boksen under
Trykk submit. Søknaden er nå sendt.
Ikke glem å printe ut skjemaet. Du må også laste det ned fra den siden du lander på etter å ha sendt
søknaden ved å trykke på «HERE».
Til opptaksprøven skal du ta med deg:
- Kopi av siste karakterutskrift eller vitnemål
- Helseattest (be om å få skjema tilsendt av din veileder)
- Pass eller identitetskort (førerkort og bankkort er ikke gyldig legitimasjon)
For å melde deg opp til opptaksprøven sender du du mail til info@sonor.no
«Jeg ønsker å melde meg opp til opptaksprøve til Comenius University, Jessenius Faculty of Medicine
gjennom SONOR.
Navn:
Epost:
Telefonnummer:
Fødselsdato:
Med vennlig hilsen
Navn»
Mer informasjon vil bli tilsendt etter bestått opptaksprøve.

Opptaksprøven
På opptaksprøven kreves det kunnskaper tilsvarende kjemi 1+2 og biologi 1+2 for å bestå. Prøven tar
135 minutter. Du vil kunne ta med kalkulator, det periodiske system, engelsk-norsk ordbok og
English medical dictionary. Husk å ta med deg gyldig legitimasjon. Pensum til prøven finner du her.
Det vil være 160 multiple choice-spørsmål; 80 fra hvert fagområde. Normalt ligger opptaksgrensen
ved 50-60 % riktig svar. Eksempel på opptaksprøve får du fra din studieveileder i SONOR.
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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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