URVALSPROV FÖR MEDICINSKA OMRÅDEN 15.5.2019
medicin, ontologi, veterinärmedicin

ANVISNINGAR FÖR DIG SOM DELTAR I URVALSPROVET
Urvalsproven för studier i medicin, odontologi och veterinärmedicin ordnas onsdagen den 15.5.2019 kl.
9.00 – 14.00. Du ska delta i urvalsprovet vid det universitet som du har angett som första prioritet i den
gemensamma antagningen till utbildningarna i medicin eller odontologi. Ett urvalsprov som skrivits vid
ett annat universitet bedöms inte. Om du deltar i urvalsprovet i veterinärmedicin ska du skriva provet
på den ort som du uppgav i ansökan (Helsingfors eller Uleåborg).
Anvisningarna som ges här är gemensamma för alla urvalsprov i det medicinska utbildningsområdet. Läs de
enskilda universitetens närmare anvisningar för dem som deltar i urvalsproven och om salarna där
urvalsproven äger rum på det universitets webbplats som du har angett om första prioritet (länkar i slutet
av dokumentet).
Före provet:


Kom i god tid till platsen och salen där urvalsprovet äger rum. Läs de närmare anvisningarna om
provsalarna i det universitets anvisningar som du har angett som första prioritet.



På provplatsen får du ha med dig skrivredskap (blyertspennor, suddgummi, linjal, pennvässare),
miniräknare som tillåts i provet och identitetsintyg. Du får ta ett litet mellanmål med dig. Du får
också ha med dig mediciner som du eventuellt behöver under provet. Läkemedlen ska avlägsnas ur
sina ursprungliga förpackningar och placeras i genomskinliga påsar. Visa läkemedlen och eventuell
annan utrustning som du är i behov av under provet till övervakaren när du kommer in i salen.
I urvalsprovet får du endast använda blyertspenna. Blyertspennan ska vara tillräckligt mjuk:
HB eller 2. Du ska själv ha med dig lämpliga skrivredskap till provet. Du får inte ha med dig
färgpennor eller överstrykningstuscher.
Du får inte ha med dig egna klockor i urvalsprovet. Det finns en klocka i alla provsalar.
Miniräknarna kontrolleras när du kommer in i salen. Ta fram miniräknaren och tillåten
reservräknare färdigt.
Kontrollera på webbplatsen för den gemensamma antagningen till det medicinska
utbildningsområdet vilka miniräknare som är tillåtna i urvalsprovet innan du kommer till provet.
Andra miniräknare än den som beskrivs i anvisningen fråntas provdeltagaren. Det finns inte
reservräknare i provsalen, så du får själv ha med dig en reservräknare.










Provsalen fylls i ordningsföljd enligt övervakarnas anvisning.
Alla personliga föremål (ytterkläder, väskor) med undantag av det som du behöver i provet ska du
lämna på det ställe i provsalen som övervakaren anger.



Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater (förutom räknaren) bör stängas och lämnas i väskan
eller över fickan! Om en deltagare är i besittning av en sådan apparat medan han / hon utför ett
urvalstest kommer han / hon att tas bort från provsalen och testresultatet kommer inte att
utvärderas.

Under provet:


Vänd inte på papper som delas ut utan lov!



Skriv genast ditt namn och din personbeteckning på första sidan av svarsblanketten
och markera också din personbeteckning i den optiskt läsbara matrisen med hjälp av
kryss (X)! Svarspapper utan namn bedöms inte. I urvalsprovet används specificerade blankettkod

som individualiserar sökande, så du skriver personbeteckningen endast på första sidan av
svarsblanketten. Om personuppgifterna saknas på första sidan kan svaren inte kombineras med
sökande.




Provet ska avläggas inom den givna tiden. Om du kommer för sent ska du vara på plats senast kl.
9.40. Du kan lämna provsalen tidigast kl. 10.00. Tiden för att avlägga provet är exakt 5 timmar.
Övervakarna meddelar klockslaget då tiden för att avlägga provet upphör.
I början av provtillfället får du närmare anvisningar både muntligt och skriftligt. Lyssna noggrant
på anvisningarna!




Läs anvisningarna på provpappret omsorgsfullt!
När du är i provsalen får du inte längre avlägsna dig utan övervakarens lov.



Du får gå på toaletten medan provet pågår. En övervakare följer med dig. Du får gå på toaletten
först efter kl. 10.00.



Provövervakaren meddelar när provet avslutas. Provresultatet underkänns, om du gör anteckningar
på provpappret efter att det har meddelats att provet har avslutats.



Om du fuskar i urvalsprovet eller om du överskrider provtiden förkastas urvalsprovet.



Identitetsbeviset kontrolleras när du lämnar upp urvalsprovet.

Efter provet:


Du har möjlighet att få ett intyg över att du har deltagit i urvalsprovet. Varje universitet som ordnar
urvalsprov ger sina egna, närmare anvisningar om hur deltagarintyget skrivs ut.



Urvalsprovsfrågorna och beskrivningar av goda svar publiceras på valprovsdagen den 15.5.2019
ungefär kl. 15 på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom det medicinska
utbildningsområdet.



Resultaten av högskolornas gemensamma antagning publiceras senast den 28.6.2019 Sökande
kan kontrollera resultaten för sina egna vals del i tjänsten opintopolku.fi . Närmare information på
webbplatsen opintopolku.fi.



Sökande har möjlighet att se sitt eget urvalsprov i 14 dagar efter den meddelade tidpunkten för
publicering av resultaten (28.6 -12.7). Kontrollera anvisningar för hur du kan se ditt eget urvalsprov
på det universitets webbplats som du deltog i urvalsprovet (som är din första prioritet i den
gemensamma antagningen).



Fristen för att lämna in eventuella rättelseyrkanden upphör 14 dygn efter att resultaten har
publicerats (12.7.2019). Kontrollera anvisningar för att lämna in rättelseyrkande på det
universitets webbplats som är din första prioritet.

Läs de enskilda universitetens anvisningar för dem som kommer till urvalsprovet på det universitets
webbplats som är din första prioritet:
Helsingfors universitet
Östra Finlands universitet
Uleåborgs universitet
Tammerfors universitet
Åbo universitet

