Toplum Bilgisi ve Norveççe sınavılarının uygulaması hakkında bilgiler.
www.norskprøven.no ve www.samfunnskunnskapsprøven.no sitesinden indirilebilir.
Sınava katılma: Sınava zamanında gelmeniz gerekir. Geç gelenler sınava alınmaz. Sınavın başlama
saati ve yeriyle ilgili bilgi için okuldan gelen mektuba bakınız.
Kimlik :
Sınava gelince, geçerli bir kimlik göstermeniz ve sınava girenler listesini imzalamanız
gerekiyor. Kabul edilen kimlikler şunlardır:
İsim :

Pasaport
Norveç ehliyeti
Resimli Norveç banka kartı
1 Nisan 2003’ten sonra Postane’den alınmış kimlik kartı
EØS bölgesinden alınmış ulusal kimlik kartı
Mültecilere verilen mülteci pasaportu veya seyahat belgesi
İsim ve doğum yerini gösteren mülteci adayı kimliği
İsim listesini imzalarken, ad, soyad, doğum tarihi ve adresinizin doğru yazıldığını kontrol
etmelisiniz!

Mahbuz:

Sınav ücretini faturayla ödediysen, makbuzu sınava gelince göstermen gerekir. Banka
kartı ile ödediysen, makbuza gerek yoktur.

Yardımcı araçlar:

Sınavda herhangi bir yardimcı araç kullanmak yasaktır. Kendi bilgisayarınızı
kullanamazsınız.

Yazma araçları :

Yanına herhangi bir yazma aracı getirmek yasaktır. Not yazmak istersen, sınav
yerinden, ödünc kalem ve kağıt alabilirsin. Çıkarken hepsini teslim etmek
zorundasın!

Cep telefonu:

Sınav esnasında cep telefonu tamamen kapatılmalı ve bir kenara konmalıdır.
Cebinde ya da masada bulundurmak yasaktır. Bu durumda yakalanırsanız,
kopyeye yeltenme muamelesi göreceksiniz!

Hastalık :

Hastalık durumunda Sınavdan en gec 7 gün sonra, okula doktor raporu veya hasta
belgesi vermek zorundasınız. Daha sonraki bir sınava kayıt yapman mümkündür.

Hile :

Sınavda hile yapmak ya da yapmağa yeltenmek şu sonuçları doğurur:

-

Sınav yerinden atılırsınız.
Sınava girdi belgesi alamazsınız.

-

Sınava tekrar girince, giris ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

Sınav belgesi :

Okul, sınav belgenizi listedeki adrese yollayacaktır. Adres değisikliğiniz olursa,
okula zamanında bildirmeniz gerekir.

İtiraz hakkı:

Sınav sonucuna itiraz: Sınavın (Norveççe) yazılı bölümüne itiraz edebilirsiniz.
İtirazı, sınav sonucunu aldıktan sonraki 3 hafta içinde yapmanız gerekiyor.

Sınavın yapılış şeklindeki hatalara itiraz: Toplumbilgisi, sözlü Norveççe ve okuma-anlama ile
dinleme-anlama sınavlarının yapılış şeklindeki hatalara itiraz edebilirsiniz. İtirazlar sınavdan
sonra, en geç 3 hafta içinda yapılmalıdır.
Sınav başlamadan önce, uygulama ile ilgili sorularınız varsa, yetkililere sorabilirsiniz.

