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Razpis za delegacijo na 64. Avgustovski Generalni Skupščini IFMSA 

3.8.2015 – 9.8.2015, Ohrid, Makedonija 

»IFMSA unites medical students worldwide to lead initiatives that impact positively the 

communities we serve. IFMSA represents the opinions and ideas of future health professionals in 

the field of global health, and works in collaboration with external partners. IFMSA builds capacity 

through training, project and exchanges opportunities, while embracing cultural diversity so as to 

shape a sustainable and healthy future.« 

IFMSA Mission statement 

 
V okviru IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) se delegacija SloMSIC

[1]
  

dvakrat letno udeleži generalne skupščine (GA – General Assembly), ki je kot Skupščina DŠMS in DŠMM pri 

nas, najvišji organ organizacije in jo tvorijo vse članice z volilno pravico. Letos smo se že odpravili v 

Turčijo na marčevsko srečanje. Poleg tega se enkrat letno, aprila odpravimo še na Evropsko srečanje 

(EuRegMe – European Regional Meeting), kjer se izvajajo aktivnosti, specificirane za naše področje. 

[1] SloMSIC (Slovenian Medical Students' International Committee) je mednarodna kratica za Zvezo Študentov medicine 

Slovenije – ZŠMS. Delegacijo SloMSIC sestavljajo člani DŠMSja in DŠMMja, ki izrazijo zanimanje za mednarodno delovanje ter 

željo po izpopolnjevanju znanja ter spoznavanju študentov medicine iz zelo različnih držav, a s podobnimi cilji.  

Kot delegati se imate priložnost udeležiti sej različnih odborov IFMSA: 

 SCOPE (Standing Committee on Professional Exchnage); seje odbora profesionalnih 

izmenjav, pri nas bolj znane kot enomesečne IFMSA izmenjave, ki vsako leto ponujajo okoli 

100 slovenskim študentom odhod na prakso v tujino  
 

 SCORE (Standing Committee on Research Exchnage); seje odbora raziskovalnih izmenjav, 

pri nas bolj znane kot enomesečne IFMSA izmenjave, ki vsako leto ponujajo okoli 30 

slovenskim študentom odhod na raziskavo v tujino  
 

 SCOME (Standing Committee on Medical Education); seje odbora za medicinsko izobrazbo, 

namenjene vsem študentom, ki jih zanimajo aspekti strokovnega usposabljanja bodočih 

zdravnikov preko uradnih izobraževalnih ustanov, dodatnega usposabljanja študentov in 

mentorjev preko obštudijskih dejavnosti (npr. MF helpline), itd. 
 

 SCOPH (Standing Committee on Public Health); seje odbora za projekte, namenjene 

javnem zdravju, kot so pri nas Za Življenje, Epruvetka, Misli na Srce, ... 
 

 SCORA (Standing Committee on Reproductive Health and AIDS); seje odbora za projekte, 

ki se povezujejo z zdravo spolnostjo, kot sta pri nas Virus in Ljubezen in Spolnost 
 

 SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace); seje odbora za projekte, ki se 

ukvarjajo z človeškimi pravicami in doseganju svetovnega miru, ter se pri svojem delu 

osredotočajo na zapostavljene skupine; pri nas sta temu posvečena projekta Znakovni jezik 

in Breaking the silence 
 

 NMO Management; seje, namenjene izobraževanju članom izvršnih/upravnih odborov 
 

 President sessions; seje namenjene uradnim in neuradnim vodjam narodnih organizacij 
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SESTAVA DELEGACIJE 

Early fee spots* 

 Vodja delegacije 

 NEO 

 NORE 

 Vodja odbora za projekte (NPC) 

Late fee spots* 

 12 generalnih delegatov 

 

 
 

*Na IFMSA srečanjih je delegacija vedno sestavljena iz udeležencev, ki dobijo mesto z zgodnjo prijavnino (early fee spot) in 

udeležencev, ki dobijo mesto s pozno prijavnino (late fee spot). Razlika med mesti je le v ceni (pozna prijavnina je višja) vsi 

imajo seveda zagotovljeno mesto na srečanju) 

**Generalni delegat - član delegacije, ki  se na srečanju udeležuje vseh rednih in izrednih aktivnosti izbranih sej oz. 

izbranega Standing Committeeja in ostalih dejavnosti SloMSIC delegacije . 

IZBOR DELEGATOV OPRAVI IO ZŠMS S TEŽNJO PO ENAKOPRAVNI REPREZENTACIJI NA VSEH PODROČJIH 

IN MAKSIMALNO IZKORIŠČENOSTJO ZNANJ IN IZKUŠENJ, KI JIH IFMSA PONUJA. 

CENA IN PLAČILO 

 Early fee: 315 € 

 Late fee: 450 € 

Cena se lahko pri manjšem številu delegatov še zniža. Plačilo lahko krijete sami ali pa vam ga krije 

projekt oz. društvo. Predlagam, da se pogovorite s svojimi vodjami projekta oz. člani 

izvršnega/upravnega odbora. 

POLEG TEGA se bo pred srečanjem pobrala kotizacija 50 €, ki jo boste dobili nazaj, ko boste (v roku) 

oddali poročilo, če niste osebno požgali hotela. 

PRIJAVA NA SREČANJE 

SPLETNA PRIJAVNICA 
Obvezno izpolnite spletno prijavnico, ki jo lahko najdete na linku: http://goo.gl/forms/BaIUEqZ3rc 

MOTIVACIJSKO PISMO  
Poglavitni način za zbiranje delegatov, ki odidejo na IFMSA srečanje je ocenjevanje primernosti 

kandidata preko motivacijskega pisma. Poleg vaših osebnih podatkov naj pismo nujno vsebuje tudi: 

 Opis vašega dosedanjega dela v društvu/zvezi 
Sodelovanje pri projektih, delovnih skupinah, skupščinah, dogodkih in podobno ter zakaj so ravno 
te izkušnje ključne za optimalno sestavo delegacije. 
 

 Opis vašega nadaljnjega dela v društvu/zvezi 
Vizija vašega prispevka k društvom ter zvezi oz. vaš načrt dela v naslednjem letu. Kako bo vaša 
udeležba na srečanju prispevala k opravljanju te funkcije oz. naloge. 
 

 Seje, ki se jih nameravate udeležiti 
Seje izmenjav, SCOPH, SCOME, … - je opisano zgoraj 
 

 Jasno postavljen odgovor na vprašanje »Zakaj se prijavljaš na srečanje?« 

http://goo.gl/forms/BaIUEqZ3rc


 

 

 
 
 
 

 

Korytkova ulica 2 
SI-1000 Ljubljana 

 

Telefon +386 31 881 666 

E-pošta info@zsms.si 
 

www.zsms.si 

TRR: IBAN SI56 6100 0000 7658 206 

Davčna številka: 69186740 

Matična številka: 4064356000 

 

 Opis motivacije za vašo prijavo 
 

 Cilji udeležbe srečanja 
Ta odsek je izredno pomemben. Prosim, da že sedaj razmislite, zakaj točno se prijavljate na 
srečanje in na kakšen način se bo spremenilo delo v društvih oz. zvezi zaradi vaše udeležbe. Cilji, 
ki si jih nameravate zastaviti, naj bodo specifični, merljivi, dosegljivi oz. realistični in časovno 
omejeni. V pomoč vam je lahko SMART kriterij. 
 

 

 Predhodne izkušnje z IFMSA ali drugimi mednarodnimi organizacijami/druge 
mednarodne aktivnosti 

 
Prosim da dosledno upoštevate zgoraj navedene točke in se jasno opredelite glede vsake. Prav tako 

ni treba pretiravati s številom besed; pri nas absolutno šteje kvaliteta in ne kvantiteta .  

V motivacijskem pismu lahko navedete tudi prijave na več sej; če se sedaj še ne morete odločiti, 

katere bi se udeležili. Vendar morate v tem primeru za vsako prijavo posebej navesti, zakaj so vaše 

izkušnje tu najbolj primerne, kako boste novo pridobljeno znanje vključili v svoj načrt dela za 

društvo/zvezo, kakšni so cilji udeležbe sej ter kakšna je vaša motivacija. 

Če se želite bolj osredotočiti na druge aspekte srečanja, kot so treningi mehkih veščin, predstavitve 

projektov, promocija in PR, lahko tudi to vključite v motivacijsko pismo. 

Če ne razumete popolnoma, kaj mislimo s cilji in ostalimi aspekti motivacijskega pisma, vam 

predlagam, da kontaktirate mene ali svojega lokalnega predsednika, da lahko razjasnimo našo 

idejo. Na srce vam polagam, da se pogovorite s vodji projekta in/ali člani IO/UO-ja pred prijavo, 

da lahko razjasnimo kakršnekoli dvome in vam malo povemo še o svojih izkušnjah.  

NAČIN PRIJAVE 

Prijave skupaj s pravilno napisanim motivacijskim pismom pošljite na hkavcic@gmail.com z zadevo 
»Prijava AM 2015«. Motivacijsko pismo naj bo shranjeno v word ali PDF obliki, naslov dokumenta naj 
bo »Ime Priimek – Prijava AM 2015«. 
 
Obenem nujno pošljite prijavo tudi predsedniku lokalnega društva; Ljubljana – Aleks Šuštar 
(predsednik@dsms.net), Maribor – Ines Kebler (kebler@medicinec.si). 
 
Prijave zbiramo do nedelje, 10.5.2015 do 23:59. Izbor bo znan v začetku sledečega tedna. 
 

 

 

  Hana Kavčič 
  Podpredsednica ZŠMS 
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