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RAZPIS 
 

kliničnih in raziskovalnih izmenjav v študijskem letu 2014/15 
 

Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM) v šolskem letu 2014/2015 razpisuje 32 mest za klinične 

izmenjave in 5 mest za raziskovalne 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 Avstraliji, v Belgiji, v Španiji - Kataloniji, v Čilu, 

na Češkem, v Estoniji, na Finskem, v Gani, v Grčiji, v Indoneziji, v Iranu, v Italiji (avgust), na 

Japonskem (2x), na Kitajskem, v Libanonu, v Litvi, na Malti, v Maroku, v Mehiki, v Nemčiji, v 

Palestini, na Portugalskem, v Rusiji, na Slovaškem, v Španiji, na Švedskem, na Tajvanu, na Tajskem, 

v Tuniziji, v Turčiji in v Veliki Britaniji (Notthingem – julij). 

  
Razpisana prosta mesta za raziskovalne izmenjave so v Braziliji, v Libanonu, na Portugalskem (julij), 

na Poljskem (julij – september) in v Mehiki. 
  
Rok prijave začne teči z dnem objave razpisa in je odprt do vključno petka, 7. novembra 2014. 
  
Obrazec elektronske prijave najdete tukaj. Aktiviran bo od objave razpisa in bo na voljo vse do 7. 

11. 2014 do polnoči.  

 

Do petka, 7. novembra 2014, je potrebno s priporočeno pošiljko na naslov DŠMM, Taborska ulica 

8, 2000 Maribor, s pripisom “Ne odpiraj - prijava na izmenjavo«, poslati dokazila o podatkih, 

navedenih v elektronski prijavi (potrdilo o šolanju, kopije nagrad in priznanj ter uradna potrdila o 

izven šolskih dejavnostih izven DŠMM-ja, iz katerih je razvidno število aktivnih let) in izpis ocen, 

pridobljenih v celotnem trajanju študija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, in je izdan po 1. 

oktobru 2014. 

Kakršnakoli dejavnost ali priznanje, ki ne bo podprto z dokazilom, se ne bo upoštevalo pri prijavi. 

 

Poleg elektronske prijave je potrebno do 7. novembra 2014 na elektronski 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. 
 

Priporočeno je, da si natančno preberete pogoje izmenjav za posamezne države, ki se nahajajo na 

http://www.ifmsa.org/Exchange-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 DŠMM-ja. 

 

Prijavnina za izmenjavo, ki znaša 180 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 2015. 

 

Po Pravilniku o izmenjavah, ki je objavljen med pravnimi akti na spletni strani DŠMM-ja 

(http://www.medicinec.si/) se izbor kandidatov opravi na podlagi točkovnika, ki med drugim 

upošteva aktivnosti za obdobje od prvega študijskega leta do vključno 30. septembra 2014.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1cg9t0Knc7MtJlEw1faDuCzPT2IrjBbIz7OqT-Sgnm-8/viewform
http://www.medicinec.si/
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V primeru, da se je študent enomesečne izmenjave v preteklosti že udeležil, se mu na ponovni 
prijavi za izmenjavo iste vrste nato štejejo le točke za aktivnosti, ki si jih je pridobil v času po prejšnji 

prijavi na izmenjavo. 
 

Podatke o aktivnosti v DŠMM in aktivnosti v Študentskem svetu MF UM bo projekt Mednarodne 

medicinske izmenjave pridobil od dodeljevalcev točk, navedenih v Točkovniku za dodelitev 

izmenjave. 
 

Neuradni rezultati razpisa bodo znani do 19. 11. 2014. 
 

Zoper nepravilnosti v postopku izbora je dopustna pisna pritožba v roku 8 dni po objavi neuradnih 

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 na voljo na naslovih: 
 

izmenjave@medicinec.si 
 

leo-mb@slomsic.org (klinične izmenjave) 
 

lore-mb@slomsic.org (raziskovalne izmenjave) 

 

 

   
 

 
 

 
Špela Planinc 

koordinatorka za klinične 

izmenjave 
 

 
  

 

 
Silvija Prainer 

  koordinatorka za raziskovalne 
izmenjave 

  


