Cseregyakorlati szabályzat 2018
BOE által szervezett szakmai és tudományos cseregyakorlatokra

Kérünk minden pályázót, hogy a pályázat leadása előtt alaposan olvassa át
az alábbi leírást!
Pályázhat:
Bárki, aki a 2018/19-es tanévben a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének (BOE) aktív tagja, vagyis a
pályázati határidő lejárta előtt megújította tagságát, és befizette az éves tagdíjat. A BOE tagság az adott tanév
szeptemberétől a következő év szeptemberéig tart.

FONTOS:
● A meghirdetett tagbelépési alkalmakon kívül nem áll módunkban lehetőséget biztosítani a
tagság meghosszabbítására.
● A pályázati határidő előtti tagsághosszabbítás felelőssége kizárólag a pályázót terheli, ezért
nem tudunk felelősséget vállalni.

Pályázat leadási határidő: 2018. november 25. 23:59
Pályázás menete:
A pályázatok leadása kizárólag elektronikus úton, a BOE hallgatói weboldalon keresztül történik, a
következő módon:
- A kitöltött, olvashatóan beszkennelt pályázati űrlap feltöltésével
ÉS
- Pályázati pontokat igazoló dokumentumok BOE hallgatói weboldalra való feltöltésével.

FONTOS:
●
●

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati pontokat igazoló dokumentumok hiányában a pályázó
az adott szekcióra nulla pontot fog kapni.
Hallgatói jogviszony igazolás (aktív vagy passzív) hiányában a pályázat nem érvényes!

Az érvényes pályázathoz mindenképpen szükséges:
● Adott tanévre érvényes aktív BOE tagság
● Hallgatói jogviszony igazolás
● Legalább középfokú komplex angol nyelvvizsga VAGY az adott ország nyelvének ismeretét
igazoló minimum középfokú komplex nyelvvizsga
● Aláírt Cseregyakorlati Nyilatkozat (Cseregyakorlati Szabályzat utolsó, 7. oldala – elegendő ezt
az egy oldalt kinyomtatni, aláírni és beszkennelni)
● Kitöltött és beszkennelt pályázati űrlap

Csatolandó dokumentumok:
1. Hallgatói jogviszony igazolás
A pályázó ezzel igazolja a 2018/19-es őszi félévének aktív vagy passzív hallgatói jogviszonyát.
Szükséges: a pályázat érvényességéhez.
Beszerezhető:Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályáról az évfolyamügyintézőtől.
Kiállítás időtartama:azonnal kiállítják.

2. Tanulmányi átlag igazolása
A pályázó ezzel igazolja az utolsó két aktív félévének tanulmányi átlagát.
Szükséges: a pályázatba beszámított pontok igazolására.
Beszerezhető:Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályáról az évfolyamügyintézőtől.
Kiállítás időpontja:azonnal kiállítják.

3. Nyelvtudást igazoló dokumentumok
A pályázó ezzel igazolja a pályázáshoz szükséges angol nyelvtudását, illetve további nyelvi képességeit.
Szükséges:
●

●

a pályázat érvényességéhez: angol nyelvvizsga (minimum komplex, középfokú) bizonyítvány, vagy
ennek hiányában a célország nyelvismeretét igazoló (minimum komplex, középfokú) nyelvvizsga
bizonyítvány
a pályázatba beszámított pontok igazolására:további nyelvvizsgák, ha vannak.

FONTOS: A fentebb részletezett érvényes angol nyelvvizsga (vagy a célország hivatalos nyelvének
ismeretét igazoló nyelvvizsga) nélkül a pályázat érvénytelen.
A pontos nyelvi követelményekről awww.ifmsa.orgoldalon az adott ország Exchange Conditions
menüpontja alatt olvashattok!

4. Tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok
A pályázó ezzel igazolja az elvégzett tudományos tevékenységét. Szükséges: a pályázatba beszámított pontok
igazolásához. Ez lehet:

a) TDK munka igazolás
Igazolás beszerezhető: TDT iroda (Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest,

Nagyvárad tér 4. fszt.4.)
● Aktuális ügyfélfogadási időről részletesen itt: http://www.tdk.semmelweis.hu
● Az igazolás beszerzéséről részletesen itt:
http://tdk.semmelweis.hu/altalanosinformaciok/igazolas-a-tdk-munkaroltájékozódhatsz.
Kiállítás időpontja: Az igazolások a TDK irodában az igénylés beküldését követő harmadik munkanaptól
kezdődően vehetők át! Javasoljuk, hogy az igazolás igénylését ne hagyd az utolsó pillanatra, mivel
rengeteg kérvényt kap az iroda ebben az időszakban.

b) Igazolás szakmai konferencián előadott prezentációról (Semmelweis TDK Konferencia;
egyéb országos, és nemzetközi konferenciák)
Igazolás módja: a leadott absztrakt feltöltésével

c) Igazolás szaklapban írt cikkről
Igazolás módja:szaklap megnevezése, cikk első oldalának másolatának csatolásával.
d) Igazolás demonstrátori munkáról
Igazolás módja: intézet által kiállított igazolás – hol, mikor, hány félévet.
Kiállítás időtartama:intézetenként változó – ajánlott korán megérdeklődni, hogy mennyi időt igényel!
e) Igazolás tanulmányi versenyen elért eredményről
Igazolás módja: oklevél vagy igazolás másolatának csatolásával.

5. Szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok:
Szükséges:a pályázatba beszámított pontok igazolásához.
Kérjük jelölni, hogy az elvégzett tevékenység milyen munkaviszonyban történt!
Ez lehet:
●
●

Igazolás mentőzési tevékenységről
Igazolás ápolói tevékenységről

Igazolás módja: szerződés vagy a munkáltató által kiállított igazolás másolatának csatolásával.

6. Egyetemi közéleti tevékenység:
Szükséges:a pályázatba beszámított pontok igazolásához.
Beszerezhető: adott egyetemi egyesület elnöke vagy kijelölt képviselője által kiállított igazolás másolatának
csatolásával.
FONTOS: Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a 4.-6. pontokban említett dokumentumok esetében
a pályázás pillanatában lezárt féléveket tudjuk elfogadni, így a 2017/2019. őszi félévi tevékenység nem
számít be a pályázatba.

A pályázati pontokat igazoló dokumentumokat a BOE hallgatói weboldal
Dokumentumok felületérekérjük feltölteni.
A pályázás során az összpontszám a következők szerint alakul:
Pályázati pontok + BOE pontok
Az érvényes pályázathoz minimum 12 BOE pont szükséges.
A pályázat során kapható Pályázati pontokról részletesen az Egységes BOE pontrendszerben olvashattok, amit a
http://semmelweis.hu/boe/ oldalon, a Csereprogramok / Dokumentumok fül alatt találtok.
A hallgató BOE munkából származó pontjait a BOE hallgatói weboldalon a Vezetőség tartja számon.

Megszerzett pontok lezárása:
A pontok gyűjtése 2018. 12. 01. 23:59-ig tart (tehát a pályázati dokumentumok feltöltési határideje után lévő
AIDS-nap még hozzáadódik idei pályázatokhoz).
A megtartott prevenciós órákat, illetve egyéb tevékenységet igazoló dokumentumokat kérjük eljuttatni a
prevenciós szekciók vezetőinek legkésőbb a 2018.12.01. 16:00-ig!

Hiányzó dokumentumok pótlása:
A pályázati határidő lejárta előtt bármikor lehetséges. Kérünk minden pályázót, hogy a szükséges
dokumentumok begyűjtése és elküldése során a legnagyobb körültekintéssel járjon el!
A pályázati határidő lejárta után 2018.12.01. 23:59-ig van lehetőség a 4.-6. pontban szereplő dokumentumokat
utólagosan pótolni.

FONTOS
:

●
●

A 1.-3. pontban szereplő dokumentumok, valamint az aláírt Cseregyakorlati Nyilatkozat
pótlására a pályázati határidő lejárta után NINCS lehetőség.
A fellebbezés során a hiányosan elküldött dokumentumokból adódó reklamációt nem áll
módunkban elfogadni– az ebből adódó fellebbezési kérelmeket elutasítjuk.

Pályázati rangsor kihirdetése:
A pályázatok pontozására általában a pályázati határidő utáni első hétvégén kerül sor. A pályázati rangsor
kihirdetésére a 2018. 12. 02-ánaz esti órákban lehet számítani.

Fellebbezés:
A pályázatok pontozása után lehetőséget biztosítunk a fellebbezésre. Ezen alkalmakkor a pályázónak
lehetőséget biztosítunk a pályázat megtekintésére, és az alkalmazott pontszámítási mód megbeszélésére.
A fellebbezésre kijelölt napok:2018. 12. 03-04
.
A fellebbezés pontos helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben emailben értesítünk minden pályázót. A
fellebbezés során nincs mód a hiányzó dokumentumok pótlására.

Helyosztó:
A helyosztó ideje 2018. december 5. A helyosztón az összpontszám szerinti sorrendben választ mindenki
országot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a helyosztó során a hallgatók országot választanak és nyernek el.
A cseregyakorlatozók városokba való elosztása a fogadó ország feladata, ebben a Budapesti Orvostanhallgatók
Egyesülete nem illetékes, és felelősséget sem tud vállalni ezért.

FONTOS:
●
●

A helyosztón csak egy hely nyerhető el!
Amennyiben egy hallgató több cseregyakorlaton szeretne részt venni, erre a pót jelentkezés során lehet
lehetősége.

Pótjelentkezés:
A budapesti helyosztó lezajlása után a megmaradt és visszamondott helyekre pótjelentkezést hirdetünk nem
sokkal a helyosztó időpontja után.
Az ezek után is megmaradt helyek az országos pótjelentkezés során kerülnek szétosztásra. Itt mind a négy
magyarországi egyesület megmaradt cseregyakorlati helyeit hirdetjük meg, és mind a négy egyetem
egyesületének tagjai jelentkezhetnek a helyekre.
A budapesti és az országos pótjelentkezés során a BOE (DOE, POE, SZOE) pontok alapján kerülnek a hallgatók
rangsorolásra, és ez alapján nyerik el a megpályázott cseregyakorlati helyeket.

Távolmaradás a helyosztóról:
Amennyiben a pályázó valamilyen okból nem tud jelen lenni a helyosztó időpontjában a megadott helyszínen,
kijelölhet maga helyett valakit, aki képviseli őt az országok kiválasztásánál.

Ennek feltételei:
●
●
●

Kitöltött meghatalmazási nyilatkozat, melyet elektronikus formában kérünk eljuttatni a
leoout_budapest@humsirc.hu emailcímre, legkésőbb 2018. 12. 04 23:59-ig!
A kijelölt képviselő a helyosztó napján a meghatalmazási nyilatkozattal személyesen jelentkezzen a
Kiutazók szakmai cseregyakorlati felelősénél a helyosztó kezdete előtt.
Amikor a pályázó neve elhangzik, a kijelölt képviselő választhat helyette országot. A cseregyakorlati
szerződés csak és kizárólag akkor érvénye
s, ha a kijelölt képviselő a helyosztót követően
készpénzben kifizetiaz előlegnek megfelelő 20 000 Ft-ot, illetve a letéti díjnak megfelelő 5 000 Ft-ot
!


Elnyert pályázat esetén a hallgató az alábbi díjak befizetésére köteles:
●

Letéti díj (bilaterális és unilaterális cseregyakorlat esetén is szükséges a befizetése): 5000Ft
Ezt a gyakorlat végén megszerzett IFMSA Certificate bemutatását és a gyakorlatról szóló
élménybeszámoló leadását követően visszatérítjük.
● Bilaterális cseregyakorlat esetén bilaterális díj: 40 000 Ft
Ezt az összeget a hallgató a BOE számára fizeti be, amit az Egyesület a Budapestre utazó külföldi
cserediákok ellátására fordít. Hasonló módon a Magyarországról kiutazó hallgatót a fogadó országban
az adott országból kiutazó orvostanhallgatók által befizetett bilaterális díjakból szállásolják el.
● Unilaterális cseregyakorlat esetén unilaterális díj:
Amennyiben a pályázó olyan országot választ, mellyel unilaterális szerződés van érvényben, a fogadó
ország által meghatározott unilateralis díjat köteles befizetni, a fogadó ország által meghatározott
időpontban és módon.
Erről részletes tájékoztatást a http://www.ifmsa.orgExchange Conditions oldalán olvashattok!

Befizetés időpontja:
●
●

Letéti díj: a helyosztót követően a helyszínen, készpénzben
Bilaterális díj:
- első részlet: 20 000 Ft, a helyosztót követően a helyszínen, készpénzben
- második részlet: 20 000 Ft, 2019. január 31. 23:59-ig, a BOE számlájára történő átutalással.

FONTOS:
Amennyiben a díjak befizetése nem történik meg a megadott határidőkig, a pályázat érvényét veszti
.

A befizetett letéti díjat a cseregyakorlat bármilyen okból történő elmaradása esetén az egyesület
visszaszolgáltatja, illetve a gyakorlat végén megszerzett IFMSA Certificate felmutatásának és a gyakorlatról
szóló élménybeszámoló leadásának fejében az egyesület a hallgatók részére visszaszolgáltatja.

Mikor utazható le az elnyert cseregyakorlati hely?
Amennyiben nem adott hónapra szól a helyed, 2019. április 1-e és 2020. március 31-e között bármikor
elvégezheted cseregyakorlatodat. Az egyes városok fogadási időszakai az IFMSA oldalán található Exchange
Conditions-ben megtekinthetők.

Lemondás:
A befizetett részvételi díjat a cseregyakorlat bármilyen okból történő elmaradása esetén a Budapesti
Orvostanhallgatók Egyesülete támogatására kell fordítani, azt a hallgatónak nem áll módunkban visszajuttatni.
A cseregyakorlati hely kiválasztásával lenullázódott pontokat a cseregyakorlat elmaradása esetén csak akkor áll
módunkban visszaadni, amennyiben a cseregyakorlat elmaradása az IFMSA, a fogadó ország, vagy a Budapesti
Orvostanhallgatók Egyesülete hibájából történik.

Megjegyzés:
Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a cseregyakorlati hely elnyerésével a hallgató számára lehetőség van
egy adott országbancseregyakorlaton részt venni.
A cseregyakorlat pontos helyének, időpontjának és a kórházi osztályának/projektnek kijelölése szakmai
cseregyakorlat esetén a fogadó ország Nemzetközi Cseregyakorlat Felelősének (NEO), tudományos csere esetén
az Országos Tudományos Cseregyakorlati Felelősének (NORE) feladata, ennek módosítása nem tartozik a
Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete hatáskörébe, ezért garanciát és felelősséget vállalni nem tud.
Elnyert pályázat esetén a hallgató köteles a fogadó ország cseregyakorlati feltételeiben megszabott
dokumentumokat beszerezni, és a fogadó ország rendelkezésre bocsátani! Ennek elmulasztása esetén a hallgató
pályázata érvényességét veszti.
Az utazással, az esetleges biztosításokkal és vízumokkal kapcsolatos tennivalók és költségek a hallgatót
terhelik!

A gyakorlatra való jelentkezési folyamat további lépéseinek elvégzésében útmutatást és segítséget tudunk
nyújtani, de a fogadó ország által kért dokumentumok mihamarabbi beszerzése és elküldése és az online
Application Form (AF) elküldése a kiutazó hallgató egyéni felelősségét és kötelességét képezi!
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az AF minél hamarabbi elküldése növeli a preferált városba való
bekerülés esélyét!

Cseregyakorlati Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok, dokumentumok a valóságnak megfelelnek.
A pályázat leadásakor a pályázat elbírálásához, pontozásához, a pályázati helyek elosztásához
szükséges minden dokumentumot, igazolást a Cseregyakorlati Szabályzatban foglaltak szerint
a cseregyakorlat szervezőinek rendelkezésére biztosítottam.

Aláírásommal tanúsítom, hogy elolvastam és elfogadom a Budapesti Orvostanhallgatók
Egyesületének Cseregyakorlati Szabályzatát.

Aláírásommal tanúsítom, hogy elolvastam és elfogadom a Budapesti Orvostanhallgatók
Egyesületének Cseregyakorlatokra vonatkozó Pontrendszerét.

Kelt:

Név (nyomtatott betükkel)

Aláírás

