
Nettsiden til skolen: https://www.ed.umed.wroc.pl/medicine 
 
Info om hele søknadsprosessen finner du her https://www.ed.umed.wroc.pl/medicine-
enrolment 
Her vil du også finne opptaksplanen (recruitment schedule). Søknaden åpnes ofte i slutten av 
februar og stenges i begynnelsen av juli. For eksakte datoen se nettsiden. 
 
Det er ingen opptaksprøve eller intervju for å komme inn på Wrocław Medical University! 
 
Opptakskrav: 
 - Kjemi (lønner seg å ha både 1 og 2) 
 - Biologi 
 - Fysikk eller matematikk 
 
 
Slik gjør du: 
 

- Lag en profil 
o https://irk.umed.wroc.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html 
o PESEL har du allerede hvis du er polsk statsborger, hvis ikke blir du tildelt et på 

student ID’n når du får det. PESEL brukes sjelden for internasjonale. 
o Hvis du har fullført VGS i Norge velger du ‘Other not Polish high-school 

certificate’ 
o Videre må du velge om du er ‘EU, Sveitsisk eller EØS borger’, eller annet. 
o Etter du trykker lagre vil du få en epost med aktiveringslink samt et 

rekrutteringsnummer. 
- Logg inn på profilen og fyll ut: 

o Personal details 
o Photography, det skal være: 

▪ I farge 
▪ “Passende” altså man skal kunne se toppen av hodet, øvre del av 

skuldrene, ansiktet skal ta 70-80% av bildet, nøytral bakgrunn, uten 
hodeplagg eller mørke briller, man skal se rett fram, ha øynene åpne, 
naturlig uttrykk og lukket munn.  

▪ Den elektroniske versjonen skal være 300 dpi oppløsning, JPG format, str 
300 x 375 pixler. Maximum fil størrelse er 100 KB 

▪ Den elektroniske versjonen skal være den samme som papirversjonen 
som sendes med de andre dokumentene.  

▪ OBS, det elektroniske bildet er det du får på student ID’n din! 
o Education 

▪ “Number/ID of document” skriv fødselsnummeret ditt (du vil måtte 
oversette vitnemålet til polsk senere i prosessen) 

o Select the major of studies 
▪ Her velger du medicine eller dentistry 
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o Payment 
▪ Du finner et kontonummer som det skal betales en søknadsavgift til. 

Denne må være betalt før søknadsfristen går ut, ellers vil ikke søknaden 
din bli sett på 

o Attach documents 
▪ Følgende dokumenter må lastes opp i den digitale søknaden: 

• Vitnemål 

• Pass 

• Helseattest fylt ut og signert av lege. (Viktig med stempel!!) 

• Søknadsskjema 

• Agreement form (lastes opp hvis man kommer inn) 

• TOEFL eller IELTS (bare dersom du har karakter 3 eller dårligere fra 
VGS) 

o Print outs 
▪ Her vil du finne avtaleskjema, søknadsskjema og helseattest 
▪ (Hvis man kommer inn vil man finne Agreement form her, som det står 

info om tuition i, dette skal signeres og lastes opp i Attach documents) 
- Hvis man får acceptance vil man måtte betale studieavgift for første semester. 
- Studenter som får acceptance eller conditional acceptance må deretter sende alle 

originale dokumenter i posten 
o Vitnemål på norsk og polsk 

▪ Oversettelse til polsk skal gjøres av en autorisert oversetter (dette kan 
man finne på nett), så må det stemples med en Apostille. Dette kan man 
få gjort hos fylkesmannen. 

o Søknadsskjema 
o Engelsk språkdokumentasjon hvis man trenger det 
o Helseattest 
o Vaksinekort (Burde begynne hepatitt B vaksine hvis man ikke har det) 
o Sendes til:        Wrocław Medical University, Faculty of Medicine - English Division 

    Chalubinskiego 6a 
    Pl - 50-368 Wrocław 
    POLAND 
 
 
Anbefaler alle å ta pre-course, da vil man friske opp kunnskap og vite hva som forventes av en i 
kjemi, biologi og fysikk. Og polsk som man lærer på pre-course vil resten av klassen som ikke 
hadde det bruke hele første semester på å ta igjen! 
 
Vi gleder oss til å seg i Wrocław! 
 
Vennelig hilsen 
ANSA Wrocław 
 


