Norveççe, sosyal bilgiler ve vatandaşlık sınavına girecek adaylar için bilgilendirme

Katılım: Sınava tam zamanında gelmelisin. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava
kabul edilmezler. Sınav yerinden gelen mektuptaki sınavın yapılacağı yer ve zamanla ilgili
bilgilere bakınız.
Kimlik bilgileri: Sınavın yapılacağı yere geldiğinizde geçerli olan kimliğinizi gösterip aday
listesini imzalamak zorundasınız. Geçerli kimlik sunlardır :
. Geçerli pasaport
. Norveç sürücü ehliyeti-orjinal ve çipli
. Resimli Norveç banka kartı
. Postahanenin 1 Nisan 2003 ten sonra yayınlmış/vermiş olduğu kimlik kartı.
. Gümrük Birliği bölgesinde yayınlanmış/verilmiş ulusal kimlik kartı.
. Mülteciler için verilmiş seyehat belgesi ve yabancı pasaportu
. Yabancılar için verilmiş oturum kartı
. isim ve doğum yeri gizlenmiş sığınmacı belgesi

İsim: Aday listesini imzaladığınızda, isminizin, adresinizin ve kimlik bilgilerinizin doğru
yazıldığını kontrol etmek zorundasınız.
Makbuz: Sınav harcını fatura yada sınav yerine direk/peşin ödemişseniz, sınava girdiğiniz
yerde/sınava girerken makbuzunu göstermek zorundasınız. Sınav harcını banka kartı ile
ödemişseniz makbuz göstermenize gerek yoktur.
Hastalık: Hasta olacak olursanız, sınav tarihinde sonra en geç yedi (7) gün içinde doktor
beyanı yada doktordan aldığınız raporu sınav yerine göndermek zorundasınız. Böylelikle
sonradan/tekrardan ücretsiz sınava müracaat edebilirsiniz.
Kırtasiye: Not almak için kendinize ait kırtasiye malzemelerini kullanamazsınız. İstemeniz
halinde sınav yerinde size kurşun kalem ve kağıt verilecektir. Aldığınız kağıdı sınav yerini
terk etmeden önce tekrar iade etmek zorundasınız.
Mobil telefon: Sınav süresince mobil telefonunuzu tamamen kapatıp kaldırmak zorundasınız.
Telefonunuzu cebinize yada oturduğunuz yere koyamazsınız. Eğer aday mobil telefonu ile
sınav esnasında yakalanacak olursa, bu durum adayın kopya çekmeye teşebbüs etmesi olarak
algılanacaktır.
Yardımcı malzemeler: Sınav esnasında herhangi bir yardımcı malzeme kullanamazsınız. Bu,
internet yada bilgisayarınıza kaydettiğiniz dosyaları kullanamayacağınız anlamına gelir. Sınav
esnasında sınav gözcüleri yada sınav sorumlularının dışında hiç kimseyle iletişim
kuramazsınız. İnternet yada bilgisayara kaydedilmiş dosya kullanmak kopya çekmek
anlamındadır.

Kopya çekme: Sınav esnasında herhangi bir yardımcı malzeme kullanamazsınız. Yardımcı
malzeme kullanmak yada kullanmaya teşebbüs etmek kopya çekmektir.

Kopya çekmek örnekleri şunlar olabilir:
. Elektronik yardımcı malzemeler yada mobil telefon kullanma
. Sınav sistemi bilgisayar proğramları dışında başka proğramlar kullanmak ( Örnek: World,
Notisblokk)
. Başkalarının yanıtlarından kısmen yada tamamen kopya çekmek.
. Sahte kimlik kullanmak
. Sözlük yada getirilen notlar/kağıtçıklar
.Sınav esnasında sınav görevlileri dışındakilerle iletişim kurmak

Kopya çekmek yada kopyaya teşebbüs etmenin yaptırımları
. Sınav yerinden atılırsınız/çıkarılırsınız
. Sınav döneminde almış olduğunuz ara sınavı ile ilgili belge alamazsınız (hem süzlü hem de
yazılı için geçerli)
.Tekrar yeni sınavı alıncaya kadar beklemek zorundasın
. Sınava tekrar gireceğinizde yeniden sınav harcı ödemek zorundasınız

Kopya çekmek, sınav esnasında yada sınavdan sonra yanıtlarınızın,yetkin öğretmen/sansür
tarafından incelenmesi sonrasında açığa çıkarılabilir.
İntihal: Yazılı ara sınavında yazdığın metinler/yazılar kendine ait/kendinin üretimi olmalıdır.
İntihal kabul edilemez. Başkalarının yazmış olduğu metinleri/yazıları kısmen yada tamamen
kullanmış olursan (Örnek: İnternet, kitaplar yada sınıf arkadaşlarından) ve kendi üretimin gibi
sunarsan, intihal etmiş gibi değerlendirilirsin ve ara sınavından değerlendirme alamazsın.
Sınav belgesinde sahtecilik: Sınav belgesinde sahtecilik, belge sahteciliğine girmektedir. Bu
durumda polise şikayet olunur.
Sınav belgesi: Sınav belgesi aday listesine kayıt edilmiş olan adrese günderilir. Adres
değişikliğiniz olursa sınav yerine bildiriniz.
İtiraz hakkı: Sonuca itiraz etmek: Yazılı ara sınavı (Norveççe) sonucuna itiraz etme
hakkınız vardır. İtiraz etme süresi sensür/yetkin öğretmen değerlendirmesinin sonucundan
sonra en geç üç hafta içinde yapılmalıdır.

Sınavın uygulanması esnasında formalite/uygulama yanlışı itirazı: Sosyal bilgiler sınavı
uygulama yanlışı, sözlü Norveççe sınavı ve okuma anlama ara sınavı, dinleme anlama ve

yazılı sunum konularında itiraz edebilirsiniz. İtiraz süresi sınav uygulandıktan sonra üç
haftadır. İtiraz hakkıyla ilgili bilgilere www.norskprøven.no ve
www.samfunnskunnskapsprøven.no internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Sınav başlamadan önce pratik/aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Yazılı ara sınavındaki
alıştırmaların uygulamalarını anlamayacak olursanız, sınav sorumlusuna sorunuz/müracaat
ediniz.

