
!!
Društvo študentov medicine Maribor   •   Maribor Medical Students’ Association 

Taborska ulica 8   •   SI-2000 Maribor   •   Davčna številka: 33692386   •   info@medicinec.si   •   www.medicinec.si

!!

!  
3. januar 2014! !

PONOVNI RAZPIS 

kliničnih izmenjav v šolskem letu 2013/2014 

!
Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM) v šolskem letu 2013/2014 ponovno razpisuje 4 mesta za 
klinične izmenjave pod okriljem Mednarodnega združenja zvez študentov medicine (IFMSA). Na 
klinične izmenjave se lahko prijavijo študentje vpisani v tretji ali višji letnik. !
Razpisana prosta mesta za klinične izmenjave so v El Salvadorju, v Rusiji, Španiji - Kataloniji in v 
Združenih državah Amerike.  

Rok prijave začne teči z dnem objave razpisa in je odprt do vključno petka, 10. januarja 2014. 

Obrazec elektronske prijave najdete tukaj. Aktiviran bo od objave razpisa in bo na voljo vse do 10. 1. 
do polnoči. Dokazila o podatkih navedenih v elektronski prijavi (potrdilo o šolanju, kopije nagrad in 
priznanj ter uradna potrdila o izvenšolskih dejavnostih izven DŠMM-ja, iz katerih je razvidno število 
aktivnih let) je potrebno poslati s priporočeno pošiljko s pripisom “Ne odpiraj - prijava na izmenjavo.” 
najkasneje do petka, 10. januarja 2014, na naslov DŠMM, Taborska ulica 8, 2000 Maribor. Kakršnakoli 
dejavnost ali priznanje, ki ne bo podprto z dokazilom, se ne bo upoštevalo pri prijavi. 

Poleg elektronske prijave je potrebno do 10. januarja 2014 na eletronski naslov 
izmenjave@medicinec.si poslati motivacijsko pismo v PDF obliki. Dokument poimenujte s svojim 
imenom in priimkom, v zadevo elektronske pošte pa napišite: “MP, Ime Priimek”. Motivacijsko pismo 
mora biti v celoti v angleškem jeziku in formalni obliki. Točkuje se vsebina in berljivost. Motivacijsko 
pismo naj poleg formalne predstavitve posameznika, zajema še zanimanja in izkušnje s področja, na 
katerega se posameznik prijavlja, razloge za prijavo ter pričakovanja. 

Tisti, ki ste na predpisan način oddali vso potrebno dokumentacijo na predhodnem razpisu, a niste 
dobili željene izmenajve, lahko za prijavo na ponovni razpis izpolnite le elektronski obrazec.!

Priporočeno je, da si natančno preberete pogoje izmenjav za posamezne države, ki se nahajajo na 
www.ifmsa.net/public, saj so v nekaterih državah možne izmenjave le v določenih mesecih. V pomoč 
pri izbiri držav so vam lahko tudi poročila o izmenjavah v preteklosti, ki so dostopna na spletni strain 
DŠMM-ja. 

Prijavnina za izmenjavo, ki znaša 120 evrov, se v primeru, da ste na razpisu izbrani, poravna v dveh 
enakih obrokih. Prvi obrok se poravna do 15. januarja, drugi obrok pa do 15. marca 2013. 

Po Pravilniku o izmenjavah, ki je objavljen med pravnimi akti na spletni strani DŠMM-ja 
(www.medicinec.si) se izbor kandidatov opravi na podlagi točkovnika, ki med drugim upošteva 
aktivnosti v vseh študijskih letih do vključno lanskega. V primeru, da se je študent enomesečne 
izmenjave v preteklosti že udeležil, se mu na ponovni prijavi za izmenjavo nato upoštevajo le 
aktivnosti, ki še niso bile upoštevane. 

Podatke o aktivnosti v DŠMM in aktivnosti v Študentskem svetu MF UM bo projekt Mednarodne 
medicinske izmenajve pridobil od dodeljevalcev točk, navedenih v Točkovniku za dodelitev izmenjave. 

Rezultati razpisa bodo znani do 14. 1. 2014. 
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dHpTbFdQSzU4XzJiaFkwRlBUR0c5RWc6MQ#gid=0
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Zoper nepravilnosti v postopku izbora je dopustna pisna pritožba v roku 8 dni po objavi rezultatov 
Razpisa. Pritožba mora biti poslana kot priporočena pisemska pošiljka na sedež Društva, s pripisom 
“Ne odpiraj – pritožba na izbor za izmenjavo”. 

Za dodatne informacije smo vam vedno na voljo na naslovih: 

izmenjave@medicinec.si 

leo-mb@slomsic.org (klinične izmenjave) 

lore-mb@slomsic.org (raziskovalne izmenjave)!
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Izak Jurčić

Vodja projekta Mednarodne medicinske 
izmenjav
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