Sınav adayları için, Norveççe, Toplum Bilgisi ve Vatandaşlık
sınavlarıyla ilgili bilgi

Sınava geliş:
Sınava zamanında gelmelisin. Sınav başladıktan sonra gelirsen, sınava
alınmayacaksın. Sınava gireceǧin yerden gelen mektupta belirtilen yer ve
zamanla ilgili bilgileri dikkatle oku.
Kimlik :
Sınava gireceǧin zaman, geçerli bir kimlik göstermen ve isim listesini imzalaman
gerekmektedir. Geçerli kimlikler şunlardır:
• Geçerli pasaport
• Resimli Norveç banka kartı
• Norveç sürücü belgesi – orginal ve kopisi
• 1 Nisan 2003’den sonra verilmiş Postane kimliǧi
• EØS bölgesinden alınmış ulusal ID-kartı
• Mülteci Seyahat belgesi ve yabancı pasaportu
• Yabancılara verilen oturum kartı
• İsim ve doǧum yerini gösteren mülteci kimliǧi
İsim:
Aday listesini imzalarken, isim, adres, ve kimlik numarasının doǧru yazıldıǧını
kontrol etmen gerekir. Bilgisayardaki sınav sayfasına girdiǧinde de isim, kimlik ve
aday numarasının doǧru olup olmadıǧını kontrol etmelisin.

Kurs ücret Fişi:
Kurs ücretini fatura karşılıǧında veya direk sınav yerine ödediysen, sınava
girdiǧinde ödeme fişini yanında getirmen gerekmektedir.
Sınav yeri ödeme fişini görmek isteyebilir. Ayrıca banka kartı veya Vipps’le
ödediǧinde de senden fiş istenebilir.

Hastalık :
Hastalıktan dolayı sınava giremediǧinde, sınav yetkililerine doktordan alacaǧın
hasta raporunu, sınavdan en geç 7 gün sonra göndermen ya da kendin vermen
gerekmektedir. Bu durumda sınava ücretsiz olarak tekrar girebilirsin.

Yazı malzemeleri :
Sınavda yanına getirdiǧin kendi kaǧıdını veya kalemini kullanamazsın, ancak
görevlilerden kaǧıt ve kalem isteyebilirsin. Kaǧıdı sınavdan çıkarken teslim etmen
gerekir.
Cep Telefonu:
Sınav boyunca cep telefonunu tamamen kapatıp, ortadan kaldırmalısın. Cebinde
veya masada bulundurman yasak. Üzerinde cep telefonu bulunması durumunda,
bu bir kopya çekme teşsebbüsü sayılacaktır.

Yardımcı araçlar:
Sınav sırasında herhangi bir yardımcı araç kullanman yasaktır. Yani internet veya
önceden bilgisayarda kaydedilmiş dökümanları kullanamazsın. Sınav sırasında,
sınav görevlilerinden başkalarıyla iletişim kurmak yasaktır. Internet veya
bilgisayardaki dökümanları kullanmak kopye sayılacaktır.

Tekrar cevaplama:
Aynı sınavda, sorular ilk kez cevaplandıktan sonra tekrar geri dönüp ikinci kez
cevaplanamaz. Böyle bir durumda, sadece verdiǧin ilk cevaplar geçerli
sayılacaktır.

Sınavda hile (kopya) :
Sınavda herhangi bir yardımcı araç kullanmak yasaktır. Kullanmak veya
kullanmaya yeltenmek kopya sayılacaktır.
Kopye sayılanlara örnekler:
•
•
•
•
•
•
•

Cep telefonu, akıllı saat ve akıllı gözlük gibi elektronik aletler kullanmak.
Sınavın bulunduǧu siteden başka internet siteleri veya programlarına
girmek.
Yazılı bölümde kopyala-yapıştır yapmak (bu otomatik olarak kopya sayılır).
Cevabın hepsini veya bir bölümünü baskalarından kopyalamak. (örneǧin
intihal)
Sahte kimlik kullanmak
Sözlük veya yanında getirilen notları kullanmak
Sınav esnasında görevlilerden baskasıyla iletişim kurmak

Kopya çekmek veya buna yeltenmenin sonuçları:
•
•
•
•

Sınav yerinden atılma
Sınavda kopya çekilen bölümden sınav sonuç belgesi verilmez. (Bu tüm
Norveççe seviyeleri için geçerli A1-C1)
Sınava tekrar girebilmek için 1 yıl bekletilebilirsin.
Tekrar girdiǧinde sınav ücreti ödemen gerekir.

Sınav Sonuç Belgesi Tahrifi:
Sınav belgesi tahrifi, resmi evrak tahrifi sayılıp, polis tutanaǧı tutulacaktır.

Sınav sonuç Belgesi:
Sınava girdiǧin kurum sınav belgesini aday listesindeki adrese gönderecektir. Bu
yüzden adres deǧişikliǧi söz konusu olduǧunda bunu bildirmen gerekir.

İtiraz hakkı :
Norveççe yazılı sınavı sonucuna itiraz etme hakkın vardır (Norsk A1-B2). Itiraz,
sonuç alındıktan itibaren 3 hafta içinde yapılmalıdır.

Norveççe sınavı C1 seviyesinin (yüksek akademik seviye) bütün bölümlerinin
sonucuna itiraz hakkın vardır. (dinleme/anlama, yazılı, okuma/anlama ve sözlü
iletişim bölümleri). Itiraz, sonuç alındıktan itibaren 3 hafta içinde yapılmalıdır.

Toplum Bilgisi ve vatandaşlık sınavlarının formel uygulamalarındaki olası
yanlışlıklar için itiraz edebilirsin, ayrıca diǧer tüm Norveççe sınav bölümlerindeki
(seviye A1-B2 ve C1) olası uygulamadaki formel eksiklikler için de itiraz edilebilir.
Uygulamadaki formel eksiklikler için sınav yerine itiraz edilir. Itiraz, sınav
gününden itibaren 3 hafta geçmeden yapılmalıdır. Itirazı ya yazılı olarak, ya da
imza karşılıǧında sözlü olarak yapabilirsin.
Kompetanse Norge’nin internet sitesinde itirazlarla ilgili daha fazla bilgi
edinebilirsin.
Sınav başlamadan, pratik konularda sorular sorabilirsin. Yazılı soruları
anlamadıǧın takdirde de sınav sorumlusuna sorabilirsin.

