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Razpis kliničnih in raziskovalnih IFMSA izmenjav v študijskem letu 

2017/18 

 
Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje 48 mest za klinične 
izmenjave in 10 mest za raziskovalne izmenjave pod okriljem Mednarodnega združenja zvez študentov 

medicine (IFMSA). Na klinične izmenjave se lahko prijavijo študentje, ki so vpisani v tretji ali višji letnik, 
na raziskovalne izmenjave pa vsi člani DŠMM. 
 
Razpisana prosta mesta za klinične izmenjave so: Argentina (unilateralna), Bolgarija, Brazilija (DENEM), 

Braziliji (IFMSA – 2 mesti), Češka (avgust), Čile, Egipt (2 mesti), Estonija, Finska, Gana, Grčija, 
Indonezija (2 mesti), Italija (september), Jordanija, Katalonija (avgust), Kitajska, Libanon (avgust), 
Litva, Makedonija, Malta, Maroko (julij), Mehika (3 mesta), Nemčija (ne julij in ne avgust), Nizozemska 

(avgust), Oman (avgust), Palestina, Peru, Poljska (2 mesti), Portugalska (avgust - 2 mesti), Romunija 
(julij), Rusija (2 mesti), Sudan, Španija (avgust – 2 mesti), Tajska, Tajvan, Tunizija, Turčija (2 mesti) 
in Ukrajina.  
  

Razpisana prosta mesta za raziskovalne izmenjave so: Brazilija, Egipt, Grčija (julij), Japonska (od julija 
do septembra), Mehika, Portugalska (julij), Rusija, Slovaška (julij), Španija (julij) in Tajvan (od julija do 
septembra). 
 

Izmenjavo je mogoče opraviti od aprila 2018 do marca 2019, razen pri državah kjer je mesec že določen.  
 
Rok prijave začne teči z dnem objave razpisa in je odprt do vključno nedelje, 5.11.2017. 

 
Obrazec elektronske prijave najdete tukaj. Aktiviran bo od objave razpisa in bo na voljo vse do 5.11.2017 
do polnoči po srednjeevropskem času (CET).  
 

Poleg elektronske prijave je potrebno do 5. novembra do polnoči po srednjeevropskem času na 
elektronski naslov prijave.mmi@medicinec.si poslati naslednje priloge: 

- podpisan izvod SCOPE/SCORE terms and conditions (dostopen je tukaj);  

- potrdilo o vpisu za študijsko leto 2017/18; 
- motivacijsko pismo (navodila za obliko in vsebino pisma najdete tukaj) 

 
Vse obvezne dokumente je potrebno skupaj poslati v enem sporočilu. Upošteva se samo prvi e-mail 

oziroma njegova dopolnitev v 30 minutah, sicer je prijava neveljavna.  V primeru da želite uveljavljati 
točke iz kriterija »Akademski dosežki, objava člankov, sodelovanje na kongresu«, je hkrati potrebno 
poslati tudi potrebna dokazila o posameznih aktivnostih. 

 
Priporočeno je, da si natančno preberete pogoje izmenjav za posamezne države, ki se nahajajo na 
http://ifmsa.org/participating-countries-and-exchanges-conditions/, saj so v nekaterih državah možne 
izmenjave le v določenih mesecih in za določene letnike. V pomoč pri izbiri držav so vam lahko tudi 

poročila o izmenjavah v preteklosti, ki so dostopna na spletni strani projekta Mednarodne medicinske 
izmenjave. 
 

Prijavnina za izmenjavo, ki znaša 200 evrov, se v primeru, da ste na razpisu izbrani, poravna v dveh 
enakih obrokih. Prvi obrok se poravna do 15. januarja 2018, drugi obrok do 15. marca 2018; prijavnina 
se lahko plača tudi v enem obroku – v tem primeru do 15. januarja 2018.  
Prijavnina je namenjena kritju nastanitve (110€ na študenta) in prehrane (70€ na študenta) tujih 

študentov, ki bo pri nas opravljali IFMSA izmenjavo. Del prijavnine (20€) se ob izpolnjevanju pogojev, 
ki so navedeni v Pravilniku o izmenjavah, posamezniku vrne. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePYHzTa9ndJhv7-OhC6uLuAtyhs90mm3O9bXwZiSiVJUJG1A/viewform?usp=sf_link
mailto:prijave.mmi@medicinec.si
http://www.medicinec.si/wp-content/uploads/2012/08/IFMSA_Terms_and_Conditions1.pdf
http://www.medicinec.si/wp-content/uploads/2012/08/Navodila-za-pisanje-motivacijskega-pisma.pdf
http://ifmsa.org/participating-countries-and-exchanges-conditions/
http://www.medicinec.si/projekt/izmenjave/
http://www.medicinec.si/projekt/izmenjave/
http://www.medicinec.si/wp-content/uploads/2012/08/Pravilnik-o-izmenjavah-20172018-2.pdf
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Po Pravilniku o izmenjavah, se izbor kandidatov opravi na podlagi Točkovnika, ki je predložen Pravilniku. 

Posameznik lahko pridobi točke z naslednjimi kriteriji: Letnik; Motivacijsko pismo; ZŠMS aktivnosti; 
SCOPE/SCORE aktivnosti; Akademski dosežki, objava člankov, sodelovanje na kongresu; Kriteriji DŠMM.  
 
Posamezniku, ki se je izmenjave že udeležil, se pri ponovni prijavi na isto vrsto izmenjave pri kriteriju  

»ZŠMS aktivnosti«, »SCOPE/SCORE aktivnosti«, »Kriteriji DŠMM« upoštevajo točke, ki si jih je pridobil 
v času po prejšnji prijavi na Razpis, na katerem je dobil izmenjavo. Posameznik, ki se je izmenjave že 
udeležil, lahko pri ponovni prijavi na isto vrsto izmenjave uveljavlja samo tiste točke iz kriterija 

»Akademski dosežki, objava člankov, sodelovanje na kongresu«, ki jih v Razpisu, po katerem je dobil 
izmenjavo, ni uveljavljal. 
 
Posamezniku, ki se je izmenjave že udeležil, kasneje pa ponovno kandidira za isto vrsto izmenjavo, se 

od skupnega števila doseženih točk odbije 20 % vseh njegovih točk. Odbitki so ločeni za raziskovalno 
izmenjavo in za klinično izmenjavo 

Podatke o aktivnosti v DŠMM in tutorstvu, ZŠMS aktivnostih in SCOPE/SCORE aktivnostih bo projekt 
Mednarodne medicinske izmenjave pridobil od dodeljevalcev točk, navedenih v Točkovniku za dodelitev 

izmenjave. 
 
Neuradni rezultati razpisa bodo znani do 1.12.2017. 

 
Zoper nepravilnosti v postopku izbora je dopustna pisna pritožba v roku 8 koledarskih dni po objavi 
neuradnih rezultatov Razpisa. Pritožba mora biti poslana kot priporočena pisemska pošiljka na sedež 
Društva (DŠMM, Taborska ulica 8, 2000 Maribor), s pripisom “Ne odpiraj – pritožba na izbor za 

izmenjavo”. 
 
Uradni rezultati Razpisa bodo znani v 14 koledarskih dneh po zaključku pritožbenega roka.  

 
 
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovih: 

 
izmenjave@medicinec.si 
 

leo.mb@slomsic.si (klinične izmenjave) 
 
lore.mb@slomsic.si (raziskovalne izmenjave)  
 
 
 
 
 
 
 

Špela Kosi, Urška Kmetič  
koordinatorki za klinične 

izmenjave 

                                                                                                          
 
 

Minea Šućur 
Vodja projekta 
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