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RAZPIS ZA RECEPTORJE IN KONTAKTNE OSEBE POLETNE RECEPCIJE 2017 
 
 
 

Društvo študentov medicine Maribor v sklopu projekta Mednarodne medicinske izmenjave razpisuje 6 

mest za receptorje in 41 mest za kontaktne osebe poletne recepcije 2017. 
 

 

V mesecu juliju in avgustu projekt gosti študente medicine iz tujine, ki bodo v Mariboru opravljali 

enomesečno strokovno ali raziskovalno izmenjavo. Za izvedbo kvalitetne recepcije so potrebni 3 receptorji 

v juliju in 3 v avgustu ter 25 kontaktnih oseb v juliju in 16 v avgustu. 
 

 

Naloga receptorja je v sodelovanju z lokalnim koordinatorjem pripraviti vse potrebno za sprejem, 

namestitev in prehrano študentov, organizirati pester spremljevalni program tako med tednom kot 

med vikendi ter v vlogi animatorja na splošno skrbeti za dobro počutje študentov v času njihovega 

bivanja v Mariboru. V času enomesečne recepcije je za receptorja obvezna vsaj tritedenska aktivna 

udeležba. Receptor za svoj prispevek k poletni recepciji prejme točke, ki se mu upoštevajo pri dodelitvi 

izmenjave. 
 

 

Naloga  kontaktne  osebe  je  navezati  stik  in  odgovarjati  na  morebitna  vprašanja  dodeljenega 

študenta pred njegovim prihodom, ga pričakati na železniški postaji ali drugem dogovorjenem mestu, 

ga pospremiti do kraja bivanja, mu biti v pomoč pri pridobivanju subvencionirane prehrane ter mu prvi 

dan prakse predstaviti mentorja in oddelek, kjer bo opravljal svojo izmenjavo. Kontaktna oseba mora 

za izpolnitev svoje naloge biti v Mariboru prvih nekaj dni v juliju oziroma avgustu. Za svoj prispevek k 

poletni recepciji kontaktna oseba prejme točke, ki se ji upoštevajo pri dodelitvi izmenjave. 
 

 

Prijave bodo potekale preko elektronske pošte, rok za oddajo prijave je do vključno torka, 18. 

4. 2017. do 23.59. Kandidati za receptorje se prijavijo tako, da pošljejo motivacijsko pismo na 

elektronski naslov leo.mb@slomsic.si. V kratkem motivacijskem pismu naj bodo navedeni osebni 

podatki, razlogi za prijavo, cilji in mesec, v katerem želijo opravljati delo receptorja (torej julij ali 

avgust). Receptorji bodo izbrani na podlagi motivacijskega pisma. Zainteresirani za mesto kontaktne 

osebe pa naj pošljejo svoje podatke (Ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov in mesec, 

v katerem želijo opravljati delo receptorja (torej julij ali avgust) prav tako na elektronski naslov 

leo.mb@slomsic.si Kontaktne osebe bomo izbrali na podlagi vrstnega reda poslanih prijav. 
 

 

Rezultati razpisa bodo predvidoma znani v štirih dneh po zaključku razpisa. O njih bodo obveščeni vsi 

tisti, ki se bodo na razpis prijavili. Izbrani poletni receptorji in kontaktne osebe bodo vse podrobnosti 

glede dela izvedeli na sestanku, vabilo na ta sestanek bodo dobili na svoje e-naslove. 
 

 

Za dodatne informacije smo vam vedno na voljo na naslovu: leo.mb@slomsic.si. 
 

 
 

Laura Ojsteršek 

vodja projekta Mednarodne medicinske izmenjave 
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