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RAZPIS ZA IFMSA IZMENJAVE 2018/2019
Drage medicinke in medicinci!
Projekt Mednarodne izmenjave razpisuje klinične in raziskovalne izmenjave za sezono
2018/2019. Na klinično izmenjavo se lahko prijavi vsak študent tretjega ali višjega letnika
medicine, na raziskovalno izmenjavo pa prav vsak študent medicine. Prijave bodo potekale
preko spletnega obrazca in so možne od petka, 20. oktobra 2017, do nedelje, 5. novembra
2017.
Poleg elektronske prijave je potrebno do 5. novembra 2017 do 23:59 po srednjeevropskem
času na elektronski naslov izmenjavelj2017@dsms.net poslati naslednje priloge:
● potrdilo o vpisu za študijsko leto 2017/18 v pdf formatu,
● motivacijsko pismo v doc ali docx formatu,
● vsa ostala dokazila za dosežke, ki bi jih radi uveljavili.
Test angleškega jezika bo v ponedeljek, 6. 11. 2017, ob 18:00 in v ponedeljek, 13. 11. 2017,
ob 18:00. Lokacijo bomo vsem prijavljenim javili naknadno.
Prispevek za izmenjavo znaša 230 € plus 50 € varščine. Varščino lahko dobite nazaj, v
kolikor se boste udeležili obeh pripravljalnih sestankov in po končani izmenjavi oddali
poročilo. Denar bomo pobirali v dveh obrokih po objavi uradnih rezultatov od vseh, ki bodo
dobili izmenjavo.
Sistem točkovanja lahko najdete na spletni strani Društva študentov medicine Slovenije pod
rubriko Mednarodno.
Priporočeno je, da si natančno preberete pogoje izmenjav za posamezne države, ki se
nahajajo na http://tinyurl.com/hw2owd3, 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 DŠMS-ja.
Izmenjavo je mogoče opraviti od aprila 2018 do marca 2019, razen pri državah kjer je mesec
že določen.
V kolikor ste v preteklem študijskem letu sodelovali v DŠMS, preverite, koliko točk vam je
bilo za to delo dodeljenih. Če je prišlo do napake oz. boste brez točk, lahko napišete pritožbo
na pritozbe@dsms.net. Vse pritožbe bo obravnaval Izvršni odbor DŠMS.
Če želite uveljavljati DŠMS točke iz študijskega leta 2015/2016, morate to sporočiti v
obrazcu za prijavo. V primeru prošnje po uveljavitvi te možnosti se vam bo priznalo 70 %
točk iz omenjenega študijskega leta.
Za več informacij ali razlago nejasnosti pišite e-mail na vodja.izmenjav@dsms.net.
Stanje prijav lahko preverite na tej povezavi: http://tinyurl.com/zkxsc85.
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Če se zaradi stanja prijav ali katerega koli drugega razloga odločite, da bi radi spremenili
svojo izbiro držav oz. dopolnili svojo prijavo, lahko to storite tako, da si shranite povezavo, ki
vam jo predloži spletni obrazec ob uspešnem zaključku prve prijave. S shranjeno povezavo
lahko nato ponovno dostopate do vaše prijave in jo preurejate.
Vabljeni!
Ekipa projekta Mednarodne izmenjave
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