
ANMÄLNINGSBLANKETT  v.05/09 Swe

Fyll i blanketten så korrekt som möjligt och använd förklaringarna på den bifogade sidan som följer! Använd endast versaler!
Skicka ett email till anmalan  @pluggamedicin.se   om du har några frågor om hur blanketten ska fyllas i.

1. Personuppgifter

Förnamn    Man        Kvinna

   [  ]        [  ]
Födelsedatum (Dag/Månad/År)

                 /     /19
Efternamn Födelseort

Adress (OBS! Ditt kursintyg samt andra formulär och information kommer att skickas till denna adress.) Civilstånd

Nationalitet

E-post Passnummer

Telefon Mobiltelefon

2. Kontaktperson i Sverige under utlandsvistelsen

Föräldrars namn (eller annan kontaktperson) Adress

Telefon Mobiltelefon

3. Anmälning för:

Universitet (markera förstahandsvalet med en 1:a)

[ ] UMF Cluj–Napoca

[ ] UMF Târgu Mureş (endast bas paket ) 

Program

[  ] Läkarprogrammet
[  ] Tandläkarprogrammet

Studiespråk

[  ] Engelska
[  ] Franska
[  ] Rumänska

Lägenhetsalternativ (endast premium paket)

[  ] Privat lägenhet
[  ] Delad lägenhet
[  ] Antal rum

 Anteckningar/meddelanden till Plugga Medicin:

4. Paketval: 

[  ] Bas - Paket  (Endast studieplats)

[  ] Standard  - Paket  (ovan nämnda, samt kurslitteratur beställning och frakt, anatomipaket, läkarintyg, etc. Rekommenderas!) 

[  ] Premium  - Paket  (Ovan nämnda, samt boende, flyg, 24/7 service första terminen)

Observera: Begränsad tillgång till Premium paket, vänligen se villkor!

5. Underskrift  (underåriga måste ha målsmans underskrift)

Ort, Datum Underskrift

[  ] Jag har läst och accepterar Plugga Medicins information och allmänna villkor.
[  ] Jag försäkrar att all information jag har lämnat är korrekt samt sanningsenlig.
Vänligen observera att båda rutor ovan måste vara förkryssade för att anmälningen skall godkännas.

Skicka denna blankett till:
                       Plugga Medicin, Holgersgatan 20, 311 31 Falkenberg, Sverige

mailto:info@pluggamedicin.se
mailto:info@pluggamedicin.se


Anvisningar för hur Du ska fylla i anmälningsblanketten. 

Generell information gällande anmälningsblanketten samt antagningsprocessen:

● Informationen ifylld utav den sökande skall vara läsbart och skrivet med versaler
● Anmälningsblanketten samt andra kompletteringar måste vara Plugga Medicin tillhanda 

senast 15.06.2009.
● Efter att vi har mottagit din anmälan kommer du få ett e-post meddelande med mer 

information om vilka dokument vi vill att du skall skicka in.
● Information angående din antagning kommer skickas tidigast 31.07.09
● På grund av organisationsskäl kan vi ej tillhandahålla detaljerad information om Din 

anmälan tidigare än ovannämnda datum.
● Anmälningsavgiften på 2000 SEK är en avgift som vi tar ut för att börja behandla din 

ansökan samt gå vidare med din ansökan. Denna avgift skall betalas in endast efter att 
du har mottagit en faktura av oss.

● Universitetet i Cluj tar ut en administrationsavgift på 250 Euro/ansökan. Vi kommer 
fakturera dig på denna avgift i samband med anmälningsavgiften i det fall du har valt 
Cluj som studieplats.

● Om du har några frågor om hur Du skall gå tillväga för att fylla i anmälningsblanketten, 
tveka inte att höra av dig till: anmalan@pluggamedicin.se

Till punkt 1: Adressen ifylld här kommer användas som postadress för eventuella dokument 
vi behöver skicka till dig.

Till punkt 2: I det fall dina föräldrar bor isär, ber vi dig endast ange en adress. 
Till punkt 3: Vänligen markera ditt förstahandsval gällande universitet med en 1:a och ett 

eventuellt andrahandsval med en 2:a. Vi kan inte garantera en antagningsplats 
på något av universiteten. Om du har valt Târgu Mureş som förstahandsval så 
kommer du få speciell information angående detta universitet och dess 
antagningsprocess.

 Vänligen kryssa endast i boende spalten om du har valt Premium paketet. 
De studenter som har valt Standard eller premium paketet kommer få mer 
information om hur de kan beställa böcker till ett mycket förmånligt pris. Vi 
beställer böcker från Adlibris och levererar dem på plats åt dig. 

Observera: Vi har ett begränsat antal platser för Premium paketet. Du som har 
valt detta alternativ kommer få mer information om hur vi går tillväga med din 
ansökan.

Till punkt 4: Bas paketet – Paketet inkluderar endast anmälan till universitetet. 
Standard paketet – Paketet inkluderar förutom det ovan nämnda  – möjlighet 
att beställa kurslitteratur genom oss (gratis leverans på plats), anatomipaket 
(labbrock, handskar, munskydd, kirurgisk utrustning m.m.), Startpaket för 
mobiltelefon, viss översättning av dokument, läkarintyg samt studentvisum (vid 
efterfrågan)
Premium paketet – Paketet inkluderar förutom det ovan nämnda även – även 
hjälp med lägenhetsförmedling, flyg (Sverige – Budapest), busstransfer 
(Budapest – Cluj Napoca) samt 24 timmars service hela första terminen. 
Begränsad tillgång!
Under ”Anteckningar/Meddelanden” kan ni meddela om ni till exempel vill bo 
med en speciell person eller om ni har några andra önskemål.

Till punkt 5: Anmälningsblanketten är endast giltig om ni har tydligt markerat att ni läst och 
accepterat våra allmänna villkor samt personligen signerat dokumentet. 
Observera att båda rutorna måste vara förkryssade för en godkänd anmälan.

Ej komplett ifyllda anmälningsblanketter är EJ accepterade. Studieplatser är endast förmedlade i den  
mån det finns plats och studenten uppfyller universitetets antagningskrav. 
Vi garanterar ett EJ en studieplats. Vänligen observera även att vi måste förhålla oss till de bestämmelser  
som universiteten fastställer, eventuella ändringar kan förekomma utom vår kontroll. Mer information om  
våra tjänster finner du på vår hemsida www.pluggamedicin.se. 

http://www.pluggamedicin.se/
mailto:anmalning@pluggamedicin.se


Allmänna villkor        v.05/09 Swe

 
1 §: Detta avtal träder i kraft när anmälningsblanketten är ifylld och signerad av dig, samt accepterad av Plugga Medicin. En 
Godkänd ansökan till Plugga Medicin är bindande. Plugga Medicin är ett varunamn ägt av Study Medicine Europe. 

2 §: Försäkring. DU är inte försäkrad genom Plugga Medicin för de olika aktiviteter och resor som vi anordnar. Skulle en olycka 
inträffa avsäger sig Plugga Medicin allt ansvar. Vi rekommenderar att du innan avresan från Sverige tecknar en reseförsäkring 
eller en försäkring för utlandsstudier som täcker hela din vistelse utomlands.

3 §: Skolornas regler. Vi kräver att du under din vistelse utomlands följer landets och skolans gällande lagar och regler. 
Studenter och personer i deras umgänge ska uppträda på ett städat och ej störande sätt. Olagligt bruk av droger eller att 
uppträda på ett hotfullt eller kränkande sätt accepteras inte. Studenten accepterar gruppindelningen och schemaläggning på 
skolan. För personer som ej respekterar detta eller följer de ordningsregler som meddelats på skolorna äger Plugga Medicin 
rätt att vägra tjänst och avsluta eventuellt uppehälle i lägenhet.  

3.1 §: Plugga Medicin är endast förmedlare av universitets platser och är därför beroende av de regler och bestämmelser 
fastställda utav respektive universitet. Vi kan ej garantera en studieplats åt våra kunder. 

3.2 §: Vid det fall Plugga Medicin ej kan erbjuda studenten en studieplats är Plugga Medicin återbetalnings skyldig av alla 
avgifter som överskrider 2000kr. Anmälningsavgiften (2000kr) betalas ej tillbaka vid det fall Plugga Medicin ej kan erbjuda 
studenten en studieplats oavsett anledning.

4 §: Studiepaket. Blandning av tjänster mellan de olika studiepaketen som vi erbjuder är ej möjligt. Om en tjänst önskas 
utöver det som erbjuds i respektive paket kan en extra avgift förekomma. Vi kan ej garantera att det finns platser tillgängliga 
för valt paket. Endast ett begränsat antal platser erbjuds för ”Premium paketet”. Varje student kommer individuellt meddelas 
om ändringar sker.

4.1 § Ändring av en bokning. Alla ändringar måste ske skriftligen till Plugga Medicin. Alla ändringar med undantag för boende 
samt beställning av kurslitteratur accepteras om de görs innan 4 veckor före terminsstart.

5 §: Plugga Medicin erbjuder sina tjänster primärt per e-post och telefon innan studenten anländer till Cluj-Napoca inför 
skolstart. Permanent kontakt i Rumänien kan ej garanteras av organisationsskäl. Vid det fall Plugga Medicin åtar sig att 
erbjuda studenten tjänster som innefattar service på plats (t.ex. Premium paketet) kommer kontakt information förmedlas till 
respektive student. Kontakt information till Plugga Medicin som förmedlas till studenter som har rätt till service på plats är 
individuell och skall enbart användas av studenten som informationen har gått ut till.

6 §: Upphörande av kontrakt. Studenten/kunden är skyldig att uppvisa en av Plugga Medicin giltig anledning för att detta 
kontrakt skall upphöra. Plugga Medicin är ej återbetalningsskyldig för eventuella avgifter som redan har betalats in utav 
studenten/kunden vid det fall en giltig anledning till upphörande av kontraktet ej kan uppvisas. 

6.1 §: Studenten/kunden måste agera på ett sådant sätt att Plugga Medicin framgångsrikt kan behandla dess anmälan. Vid 
det fall studenten/kunden ej samarbetar på lämpligt sätt kan Plugga Medicin upphöra detta avtal utan en återbetalning av tills 
dess inbetalda avgifter. 

7 §: Fakturor för avgifter gällande tjänster,resterande avgifter, resterande hyra samt depositionen. Betalningen skall vara 
Plugga Medicin tillhanda senast på förfallodagen. Betalning skall ske på det sätt som Plugga Medicin har angett. Vid sen 
betalning äger Plugga Medicin rätt att debitera kunden eventuell dröjsmålsränta, påminnelseavgift och eventuell inkassoavgift. 

8 §: Vid särskilda fall kan vissa punkter i detta avtal visa sig vara otillräckliga för studenten/kunden eller Plugga Medicin. 
Övriga paragrafer i detta avtal affekteras ej och studenten/kunden kommer tillsammans med Plugga Medicin komma till en 
överenskommelse gällande lämpliga avtalspunkter. 

9 § Studenten/kunden har ej rätt att vidare delegera information utgiven av Plugga Medicin till tredje part, i förtjänst syfte 
eller annat. 

10 §: Om du väljer att boka ditt boende genom Plugga Medicin så kommer ett särskilt hyresavtal skickas till dig med våra 
bestämmelser gällande uthyrning av lägenhet utomlands. Detta kontrakt skall signeras av dig inom den av Plugga Medicin 
angivna tiden. Kontraktet följer lagar gällande i Rumänien.

11 §: Reservationer. Plugga Medicin reserveras sig för händelser utanför vår kontroll såsom prisändringar på grund av 
valutakursändringar, nya skatter, förändrad moms m.m. Plugga Medicin fritar sig också ansvar för skada som drabbar kunden 
på grund av egen försummelse, strejk, katastrof eller annan force majeure. Vi reserverar oss också för felaktiga uppgifter på 
grund av tryckfel i vårt material. Skulle en brist på lägenheter göra en lägenhets bokning omöjlig har Plugga Medicin rätt att 
upphäva denna. Alla inbetalade avgifter betalas tillbaka i det fall då Plugga Medicin tvingas ställa in en verksamhet eller en 
lägenhets bokning. Plugga Medicin reserverar sig däremot för eventuella olägenheter som en sådan händelse kan medföra.

11.1 §: Plugga Medicin ansvarar inte för eventuella tillkommande avgifter från universitetet, som kan påverka 
studenten/kunden under ansökningsprocessen eller under studietiden i Rumänien

12 §: Om problem uppstår eller om du har klagomål ska du utan dröjsmål ta kontakt med Plugga Medicin.

13 §: Felaktigt given information på anmälningsblanketten kan resultera i uppsägning av detta avtal, dock endast enligt beslut 
av Plugga Medicin. Skulle brott mot någon eller några av detta avtals paragrafer inträffa har Plugga Medicin rätt att häva 
avtalet eller delar därav. Eventuell tvist ska lösas i svensk domstol enligt svensk lag. Alla ändringar i detta avtal måste ske 
skriftligen för att gälla. 

PLUGGA MEDICIN 
Holgersgatan 20, 311 31 Falkenberg, Sverige




