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POE cseregyakorlati kiírás 2018. 
 

Application for POE (HuMSIRC Pécs) Exchange 2018. 
 

 
 

A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete meghirdeti a 2018-as tanévre szakmai 

(SCOPE) és tudományos (SCORE) nemzetközi cseregyakorlatait. SCOPE és 

SCORE gyakorlatra pályázatot adhat be minden olyan hallgató, aki: 

□ A PTE Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakos, aktív 

            hallgatói jogviszonyban álló hallgatója
□ A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületének aktív tagja (érvényes 

tagsági könyvvel rendelkezik) 
 

□ Középszintű, komplex, államilag elismert angol nyelvvizsgával vagy 

célnyelvi nyelvvizsgával rendelkezik.
 

Pályázni  a  letölthető  jelentkezési  lap  kitöltésével  lehetséges.  A  

jelentkezési lapot  nyomtatott  nagybetűkkel  kérjük  kitölteni,  melyhez  az  

alábbi  dokumen- tumokat  kell  csatolni:  tagsági  könyv,  nyelvvizsga-

bizonyítvány  másolata,  ta- nulmányi átlag igazolására szolgáló NEPTUN 

kivonat, személyi okmány má- solata. A teljes pályázati anyagot lezárt, A4-es 

borítékban kell leadni a POE irodában. 

 

A pályázatok leadásának határideje: 2018. november 07. 16.00 
 
 

Az  egyesület  a  pályázatok  leadásának  határidejét  követő  egy  hétben  a  

pá- lyázatokat összesíti, és a végleges pontszámról tájékoztatja a pályázót. A 

pá- lyázatokkal  kapcsolatos  betekintésre  igény  szerint  előre  megbeszélt  

idő- pontban  lehetőséget  biztosítunk.  A  gyakorlati  helyek  elosztására  a  

Csere- gyakorlatos  Est  keretében  kerül  sor,  ahol  az  érvényes  pályázatot  

benyújtó hallgatókat összpontszám szerint rangsoroljuk, és a rangsorban 

elfoglalt he- lyük alapján cseregyakorlati helyet választhatnak.
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A helyosztót a pályázati határidőt követő két hétben rendezzük. 
 
 

A  Cseregyakorlatos  Esten  utazási  jogot  elnyert  hallgatóknak  a  helyszínen 

meg kell fizetniük a regisztrációs díjat, melynek mértéke  40.000 forint. A re- 

gisztrációs díjon felül minden nyertes pályázónak kauciós díjat is kell fizetnie, 

melynek összege 5000 forint. A kauciós díj visszafizetésének feltétele, hogy a 

hazaérkezéstől  számított  15  napon  belül  bemutassa  a  Pécsi  Orvostanhall- 

gatók Egyesülete felé az IFMSA Certificate-t, továbbá egy minimum fél olda- 

las élménybeszámolót adjon le. 
 

 

A regisztrációs díj magában foglalja az ingyenes szállást, napi egyszeri étke- 

zést  vagy  étkezésre  fordítható  költőpénzt.  Az  utazást  és  a  felmerülő  

egyéb költségeket a hallgatónak kell fedeznie. 

 

Fontos tudnivalók a pályázattal kapcsolatban: 
 

 

1.  A hatályos akkreditációs előírások szerint akkreditáltak az alábbi gya- 

korlatok: 

i.  Az  Európai  Unió  államaiban,  Norvégiában,  Svájcban,  

Ka- nadában  és  az  USA-ban  államilag  akkreditált  

egyetemek klinikái. 

ii.  Az Európai Unió államaiban, Norvégiában, Svájcban, Ka- 

nadában és az USA-ban akkreditált oktató kórházak. 

iii. A Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált kórhá- 

zak. 

Az akkreditált gyakorlóhelyekkel kapcsolatos bővebb információ a Ta- 

nulmányi Hivatal oldalán található. 

 

2.  A  Pécsi  Orvostanhallgatók  Egyesülete  által  meghirdetett  
cseregyakorlati helyek mindegyike az IFMSA által elfogadott 
gyakorlókórház, ennek ellenére gyakorlati helyeink egy része nem felel meg 
a PTE ÁOK által támasztott feltételeknek. 

 

3.  A regisztrációs díj befizetése az utazás feltétele, amit CSAK az elnyert 

pályázóknak kell befizetni (tehát aki jelentkezett, de végül nem nyert el 

cseregyakorlatot,  azoknak  nem  kell  fizetniük).  A  regisztrációs  díj  

kizá- rólag a szerződésben foglalt vállalásokra terjed ki, az egyéb 

felmerülő költségek miatt az egyesület nem vállal felelősséget.
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4.  Az IFMSA adatbázisban történő regisztrációt követően a pályázó fel- 

adata a szükséges dokumentumok beszerzése. 

5.  Néhány ország speciális pályázati feltételeket szab (nyelvtudás, speci- 

ális vizsgálatok stb.), melyről a pályázónak tájékozódnia kell. A megfe- 

lelő  készségek,  dokumentumok  hiánya  a  pályázati  hely  elvesztését 

eredményezheti,  ezért  mindenkit  kérünk,  hogy  tájékozódjon  a  célor- 

szág által megkövetelt feltételekről. 

6. Kötelezően csatolandó dokumentumok: 

o Jelentkezési lap 

o POE tagsági könyv 

o Önéletrajz 

o Motivációs level (angolul) 

o Nyelvvizsga bizonyítványok másolata  

o NEPTUN kép az átlagokról 

o Egyéb igazolások 

 

 

Info: http://ifmsa.org/participating-countries-and-exchanges-conditions/ 
 
 

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a leoout_pecs@humsirc.hu e- 
 

mail címen kérhető. Sikeres pályázást kívánunk!

http://ifmsa.org/participating-countries-and-exchanges-conditions/
mailto:leoout_pecs@humsirc.hu
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POE scholarships 2018. 
 

 
POE (HuMSIRC Pécs) announce the IFMSA professional (SCOPE) and rese- 

arch (SCORE) exchange programs for the next academic year. The applicati- 

on is open for everyone, who: 

□ is an active student at the University of Pécs, Medical School – 
General Medicine program 

□ is an active member of POE (with valid membership book)
□ has a B2 level language exam in English or equivalent certificate

 

 

In case you are interested in the scholarships, you only need to fill the appli- 

cation  form  with  capital  letters  and  attach  the  following  documents:  copy  

of your  membership  book, passport or  ID,  copy of  your  language exam,  

scho- lastic record from NEPTUN. The application form should be sent to the 

POE office at the basement in a big envelope. 

 

Application deadline: 07 November, 2018, 4.00 PM 
 

 

All the application forms will be evaluated within a week, and POE will in-form 

the applicant about the final point he received. If requested, the appli-cant can 

supervise  the  evaluated  application  form.  The  applicants  can  choo-se  the 

destination at the assembly regarding their final points. 

 

Assembly: in 2 weeks after the application deadline 
 

 

Those who can participate in one of our programs, they need to pay the reg- 

istration  fee  which  is  40.000  HUF.  The  applicant  will  be  also  charged  

with 5000 HUF deposit. The deposit can be withdrawn if the applicant shows up 

the IFMSA certificate and hands in a summary about the exchange.
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The  registration  fee  includes  the  accommodation,  daily  one  mail  or  

pocket money that can be used on alimentation. The additional costs should be 

paid by the student. 

Other important information 
 

 

1.  According to the UP MS, the following hospitals are considered to be 

accredited: 

i.  Clinics of the state-accredited universities in the EU, Nor- 

way, Switzerland, the USA and Canada. 

ii.  Accredited teaching hospitals in the EU, Norway, Switzer- 

land, the USA and Canada. 

iii. Hospitals accredited by the Hungarian Accreditation 

Committee (MAB). 

For additional information, visit the website of the Registrar’s Office. 

2.  All  the  destination  places  are  teaching  wards  accredited  by  IFMSA. 

Please  note  that  some  of  the  destinations  cannot  meet  the  

accredita- tion requirements of the UP MS. 

3.  The application fee should be paid only by those who receive a place to 

travel. Please note that the fee only covers limited things listed  in the 

Exchange Contract. 

4.  The applicant’s responsibility to complete everything on the IFMSA 

website after the registration procedure. 

5.  Some  countries  have  special  exchange  conditions  (language  skills, 

special examinations). The applicants can lose the spot if they cannot fit 

the requirements. 

6. Mandatory documents: 

o Application form 

o POE membership book 

o CV 

o Motivation letter (in English) 

o Copy of your language exams  

o Scholastic record from NEPTUN 

o Other certificates  

o Passport/ID 

 

Info: http://ifmsa.org/participating-countries-and-exchanges-conditions/ 
 

 For additional information ask the local exchange representatives at the   

official e-mail address: leoout_pecs@humsirc.hu. Good luck! 

http://ifmsa.org/participating-countries-and-exchanges-conditions/
mailto:leoout_pecs@humsirc.hu

