SØKNADSGUIDE FOR MEDISINSTUDIER VED UNIVERSITY OF
NICOSIA, MEDICAL SCHOOL
Du som skal søke til University of Nicosia, Medical School må først sende informasjon til din veileder
i SONOR. Din veileder fyller ut din søknad på dine vegne, før du får tilgang til den. På den måten vil
du bli linket til SONOR. Det koster €60 å søke UNic.

I tillegg til utfylt søknadsskjema trenger du dette i en komplett søknad:
•

Rette kopier av vitnemål fra videregående skole og oversettelse av vitnemålet til engelsk.
Eventuelt karakterutskrifter hvis du fremdeles går på videregående (dette må inkludere
utskrift av karakterer fra jul i VG3), og annen dokumentasjon på relevant utdanning om du
har det.

•

Resultater fra språktest (TOEFL eller IELTS). Krav om minimum IETLS 6,5 eller TOEFL 79 iBT.

•

Kopi av passet ditt.

Dokumentene listet over kan skannes og sendes per e-post til admissions@sonor.no med
din studieveileder i SONOR kopiert inn i e-posten. Dersom du vil skanne dokumentene er
det en fordel at dokumentene sendes i PDF-format. Du kan også sende dokumentene til
oss per post. Husk da å gi beskjed til din studieveileder når du postlegger dokumentene.
SONORs postadresse er:
Study Outside Norway (SONOR)
c/o Kjetil Sandvoll
Kjøpmannsgata 10
7013 TRONDHEIM
Når SONOR mottar dokumentene blir de gjennomgått og verifisert av oss. SONOR følger opp
søknaden din og gir deg beskjed dersom skolen har spørsmål til søknaden din, eller ønsker mer
informasjon.

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

www.sonor.no

Informasjon som skal sendes til SONOR:
Fyll inn det som passer. Det er viktig at alle detaljer er nøyaktig slik de framstår i passet ditt. Alle
punkt med * skal fylles ut.
*First Name:
*Last Name:
*Citizenship:
* Gender:
Maritial status: Married / Single
*Date of birth: DD-MM-ÅÅÅÅ
Place of birth:
*Country of residence:
*Country of Origin:
Current Contact Information
*Address Line 1:
*City:
*Country:
*Postal code:
*Mobile Phone:
*Primary email:
*Briefly describe why you would like to attend this program: (Skriv noen setninger om hvorfor du
søker medisin ved UNic.)

Educational Information
*Country:
*High School Name:
*Qualification: Velg
*Start date:
*Graduation date:
*Expected grades:
*Subjects:
English Language
Er engelsk ditt morsmål? Ja / Nei

Professional experience
Har du frivillig eller arbeidserfaring som er relevant for studiet kan det fylles inn her, hvis ikke kan du
la denne stå tom.
Passport Information

(+47) 73 80 97 30 / info@sonor.no
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Er du norsk statsborger eller EU-borger kan du se bort fra det under. Er du ikke EU borger fyller du ut
informasjonen under.
*Country Issuing Passport:
*Passport number:
*Place of Issue:
*Date of Issue:
*Date of Expiry:
*Already in Cyprus: Svar nei om du ikke har oppholdstillatelse der
Når du har send SONOR denne informasjonen vil det bli opprettet en søknad. Din veileder fyller ut
søknaden for deg, og gir deg deretter brukernavn og passord. Du må deretter logge inn og betale
søknadsavgiften. Når dette er gjort trykker du på «Final Submission of Application».
Universitetet vil deretter kontakte deg innen to arbeidsdager.

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