SØKNADSGUIDE FOR STUDIER VED CHARLES UNIVERSITY, THIRD
FACULTY OF MEDICINE
Søknadsfrist: 30. april 2019
Du som skal søke til Charles University (CU), gjør det på et eget online skjema på CUs hjemmesider.
Det er ikke krav om språktest ved CU.
Legg merke til at du må betale følgende avgifter til universitet:
• Application fee: 640 CZK
• Nostrification fee: 650 CZK (kun studenter med opptak)
Administrasjonsavgift:
• 1000 NOK om du bare søker til CU, 1500 kr om du velger å søke til The Medical University of
Warsaw i tillegg.
I tillegg til utfylt søknadsskjema trenger du dette i en komplett søknad:
•

Kopi av engelsk vitnemål fra videregående med apostillestempel. Hvis du ikke har vitnemål
må du sende inn karakterutskrift og en erklæring fra skolen om at du kommer til å
gjennomføre videregående før oppstart på studiet.

•

Kopi av bildesiden av passet. Her må du skrive på baksiden «Personal data can be used for
the purpose of admission». Signer under.

•

1 passbilder på fotopapir. Dette kan du få hos fotograf eller i fotoautomat på f.eks. tog- eller
busstasjon. De skal være ca. 3*4 cm.

•

Kvittering for betalt søknadsavgift til Charles University

•

Kvittering for betalt søknadsavgift (mer informasjon kommer senere)

Alle dokumenter skal sendes inn per post til SONOR. Vi ser igjennom dokumentene og sender de
til universitetet på dine vegne. Husk å gi beskjed til din studieveileder når du postlegger
dokumentene, og skriv returadresse på konvolutten.
SONORs postadresse er:
Study Outside Norway (SONOR)
Torggata 11
0181 Oslo

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

www.sonor.no

SONOR følger opp søknaden din når den er sendt og gir deg beskjed dersom skolen har spørsmål til
søknaden din, eller ønsker mer informasjon.

GUIDE TIL UTFYLLING AV ONLINE-SKJEMAET:
Register
Klikk på denne linken. Registrer epostadressen din og trykk på «register». Etter noen minutter vil du
motta en mail med en registreringslink. Klikk på den. Fyll inn eposten din og registreringskoden du
fikk i eposten. Lag et passord.
Du vil da komme på en side som heter «create a new application». Fyll inn nasjonalitet fra
rullgardinmenyen. Fyll inn fødselsdato i formatet dd.mm.åååå. Velg om du er mann eller kvinne. Hvis
du har tidligere studert i Tsjekkia eller har et personnummer i Tsjekkia velger du det, hvis ikke lar du
disse boksene være. Trykk på «continue».
Under «faculty» velger du «Third Faculty of Medicine». Velg «English» som studiespråk. Det vil da
komme opp at dette er en full-time Master’s på engelsk. Velg deretter «create».
Det skal nå stå følgende informasjon øverst på siden:
You have chosen branch:
Faculty:
Type of study:
Form of study:
Study programme:
Language of instruction:

General Medicine
Third Faculty of Medicine
Master's
full-time
General Medicine
English

Scroll deretter ned til søknadsskjemaet. Det er viktig at du fyller ut feltene slik de står i passet ditt.
Alle felt med blå stjerne må fylles ut. Husk at alle navn må starte med stor forbokstav.
Personal details
*Other/given name(s): fyll inn for- og mellomnavn
*Familiy name(s): Fyll inn etternavn
Date of birth: skal allerede være fylt inn av systemet fra registreringen
Citizenship: skal allerede være fylt inn av systemet fra registreringen
Sex: skal allerede være fylt inn av systemet fra registreringen
Degree(s): dette feltet kan du la stå tomt om du ikke har tatt utdanning på høyere nivå og fått en
bachelorgrad eller lignende.
*Maiden name: etternavnet ditt slik det står i passet eller etternavn før eventuelt giftemål
*Place of birth: fyll inn fødselssted slik det står i passet
*Region of birth: velg «not in Czech Republic»
*Country of birth: fyll inn slik det står i passet
*ID card number or Passport number: fyll inn passnummeret. Det står øverst i høyre hjørne i passet
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på bildesiden.
*Contact email: fyll ut eposten du ønsker å bli kontaktet på av universitetet eller la stå den som er
automatisk fylt inn av systemet.
Phone: fyll inn eventuelt (fast)telefonnummer
Mobile: fyll inn eventuelt mobilnummer
* Permanent recidence in the CR?: Velg “no” med mindre du har permanent oppholdstillatelse I
Tsjekkia
Permanent residence
* Country: Fyll inn landet du bor i
* Postcode: fyll inn postnummeret
* Muncipality: fyll in byen du bor i
* Street: fyll inn gateadressen din
* House number: fyll inn husnummeret og bokstaven
Postal address
Denne fyller du ut kun hvis du har en annen postadresse enn bostedsadresse. Hvis adressen er den
samme, krysser du av i boksen «identical to permanent address»
Previous Secondary school studies
* Where do you come from: Hvis du søker fra videregående, velger du “secondary school”. Har du
høyere utdanning velger du det som passer fra rullgardinmenyen
* Secondary school graduation year: fyll inn det året du ble/blir ferdig på videregående
* Country: Velg det landet du har gått på videregående skole
* IZO code for your secondary school: fyll inn 999999999
* KKOV: fyll inn 999999999
Previous university studies
Hvis du har utdanning på høyere nivå enn videregående fyller du ut dette feltet slik det passer seg,
hvis ikke lar du stå tomt.
Additional information
Hvis du har en utviklingshemming eller har andre behov som trenger at du trenger tilrettelagt
undervisning fra universitetet fyller dette inn her. Fyll feltene slik det passer seg. Har du f.eks.
dysleksi eller annen sykdom som gjør at du trenger lenger tid, indikeres dette her. Du må da sende
inn legeerklæring på engelsk sammen med søknaden din.
* Place of entrance exams: Velg hvor du ønsker å ta opptaksprøve
Attachment
Her kan du laste opp kvittering på betalt søknad hvis du har betalt før du har sendt inn søknaden.
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* Positive decision on admission to study to can be delivered to me via SIS: Velg “yes” om du ønsker
å motta informasjon i søknadsportalen.
Deretter må du velge “save application”.

Du kan nå se på søknaden din under fanen «my applications». Se at informasjonen der er riktig.
Under «status» står det om søknaden din er sendt eller ikke. For å sende må du trykke på
pilsymbolet.
Du vil motta en mail som bekrefter at du har sent inn søknaden din. I den mailen vil det stå et
«specific symbol» som du trenger til betalingen din. Du kan alternativt betale med kredittkort i
søknadsportalen.
Hvis du trykker på plusstegnet til høyre vil du se mer informasjon om søknaden, samt laste ned det
utfylte søknadsskjemaet.
Account name: Charles University, Third Faculty of Medicine
Bank name:
Ceskoslovenska obchodni banka, Branch (corporate)
Address:
Na Porici 24, 115 20 Prague 1, Czech Republic
Account:
CZ 82 0300 0000 0005 0008 1433
SWIFT code: CEKOCZPP
Melding:
Ditt navn + specific symbol + Admission Fee
Send deretter en mail til info@sonor.no for å melde deg på opptaksprøven. Alle
søknadsdokumenter skal være mottatt innen 30. april på vårt kontor.
Mer informasjon kommer fra universitetet etter opptaksprøven.
Mangler du kunnskaper i fagene tilbyr Charles University et fem måneders premedical course i
Praha. Du kan lese mer om det her.

Opptaksprøven
På opptaksprøven kreves det kunnskaper tilsvarende kjemi 1+2 og biologi 1+2, samt fysikk 1 eller
matematikk R1 for å bestå. Du vil kunne ta med kalkulator og det periodiske system. Det er ikke
anledning til å ta med egen ordbok, men det vil være mulig å låne ordbok for de som møter opp
tidlig. Husk å ta med deg gyldig legitimasjon. Pensum til prøven finner du her.
Prøven vil ta ca. 3 timer. Det vil være 90 multiple choice-spørsmål; 30 fra biologi, 30 fra kjemi og 30
spørsmål om enten matematikk eller fysikk. Du får velge om du ønsker fysikk eller matematikk på
opptaksprøven. Etter at du har valgt kan du ikke bytte. Hvis du består første delen vil du gå videre til
et intervju hvor du vil bli stilt spørsmål om et ukjent tema, samt spørsmål om motivasjon og deg som
person. Du vil bli vurdert og få en poengsum som legges sammen med den skriftlige prøven.
CU tar opp 90 nye studenter per studieår.
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Opptaksprøven holdes i Oslo søndag 2. juni 2019.
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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.
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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.

Vennligst benytt blokkbokstaver.
Navn:

______________________________________________________________

Email:

______________________________________________________________

Telefonnummer:

______________________________________________________________



Nei, jeg ønsker ikke å dele min kontaktinformasjon.

Signatur:________________________________________ Dato:___________________________
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