Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine", br. 74/14, 70/17) i na temelju
čl. 20. Statuta Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska - CroMSIC, Skupština
Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska - CroMSIC održana dana 29. studenog
2020. godine donijela je:
Opći akt
Pravilnik o CroMSIC međunarodnim razmjenama studenata

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

1) Ovim pravilnikom uređuju se način funkcioniranja sustava razmjena Međunarodne
udruge studenata medicine Hrvatska - CroMSIC (u daljnjem tekstu: Udruga).
Članak 2.
1) U Udruzi djeluju dva stalna odbora za razmjene (u daljnjem tekstu: Odbor):
a) Stalni odbor za znanstvene razmjene (SCORE).
b) Stalni odbor za profesionalne razmjene (SCOPE).
2) Odbor se sastoji od:
a) Nacionalnog dužnosnika za profesionalne razmjene zaduženog za dolazne
razmjene (NEO-IN).
b) Nacionalnog dužnosnika za profesionalne razmjene zaduženog za odlazne
razmjene (NEO-OUT).
c) Nacionalnog dužnosnika za znanstvene razmjene zaduženog za dolazne
razmjene (NORE-IN).
d) Nacionalnog dužnosnika za znanstvene razmjene zaduženog za odlazne
razmjene (NORE-OUT).
e) 4 Lokalna dužnosnika za profesionalne razmjene (LEO).
f) 4 Lokalna dužnosnika za znanstvene razmjene (LORE).
g) Asistenata lokalnih dužnosnika.
3) Postoje dvije vrste razmjena, profesionalne i znanstvene razmjene.
4) Nacionalni dužnosnici imaju obavezu:
a) Dogovarati potpisivanje bilateralnih i unilateralnih ugovora s Nacionalnim
dužnosnicima za razmjene udruga članica IFMSA.
b) Napraviti podjelu potpisanih ugovora po podružnicama.
c) Ukoliko je potrebno organizirati nacionalni krug za podjelu zemalja.
d) Kontrolirati slanje i primanje dokumenata u IFMSA bazi.
e) Brinuti se da lokalni dužnosnici obavljaju svoje zadatke.
f) Podijeliti dolazne studente po podružnicama.
g) Pisati izvještaje na zahtjev Izvršnog odbora.
h) Brinuti se da, ako je potrebno, dolazni studenti dobiju jamstveno pismo.
5) Lokalni dužnosnici imaju obavezu:
a) Odabrati ponuđene zemlje koje su nacionalni dužnosnici potpisali.
b) Organizirati neograničen broj lokalnih natječaja za podjelu zemalja koji moraju
završiti do 31.1.
c) Kontrolirati slanje i primanje dokumenata u IFMSA bazi.
d) Brinuti se da asistenti obavljaju svoje zadatke.

e) Podijeliti dolazne studente po odjelima i projektima.
f) Organizirati Pre-exchange training (PET) za studente koji idu na razmjenu koji
se sastoji od radionica koje će odlazne studente upoznati sa procesom
razmjene, kulturološkim razlikama te praktičnim vještinama i znanjem
potrebnim za kvalitetno odrađivanje razmjene.
g) Organizirati smještaj, prehranu i društveni program za dolazne studente.
h) Podijeliti IFMSA certifikate dolaznim studentima, ako su ispunili uvjete.
i) Pisati izvještaje na zahtjev Nacionalnih dužnosnika.
j) Odgovarati na pitanja odlaznih i dolaznih studenata.
k) Održavati i stvarati nove odnose s odjelima i voditeljima znanstvenih
projekata.
Članak 3.
1) Profesionalne razmjene su definirane kao razmjene na koje odlaze studenti kliničke
razine studija na bolničke odjele.
2) Profesionalne razmjene mogu prijavljivati studenti 3. i viših godina (osim ako
drugačije nije naznačeno u uvjetima razmjene određene zemlje).
3) Znanstvene razmjene definirane su kao razmjene na koje odlaze studenti svih razina
studija te su povezane sa znanstvenim projektom.
4) Razmjene su u trajanju od jednog mjeseca, ako drugačije nije definirano u uvjetima
razmjene.
5) U jednoj akademskoj godini student može odabrati samo jednu razmjenu.
6) Razmjenska sezona traje od 1. travnja do 31. ožujka naredne godine.
7) Odlazni studenti nakon odrađene razmjene moraju napisati osvrt o razmjeni, što je
uvjet za dobivanje certifikata i ponovnu prijavu na natječaj za razmjene.

II.

POTPISIVANJE ZEMALJA
Članak 4.

1) Nacionalni dužnosnici za profesionalne i znanstvene razmjene dogovaraju bilateralne
i dolazne unilateralne razmjene s predstavnicima drugih udruga u periodu pred
IFMSA August Meeting.
2) Popis zemalja se slaže na osnovu prethodnog iskustva, ponuđenih zemalja i ankete
među članovima Udruge u suradnji s Izvršnim odborom Udruge i u skladu s
kapacitetima pojedinih podružnica za dolazne i interesom studenata za odlazne
razmjene.
3) Ugovore potpisuju Nacionalni dužnosnici za razmjene koji idu na August Meeting ili
Voditelj delegacije, iznimno osoba koju su Nacionalni dužnosnici odabrali u dogovoru
s Izvršnim odborom.
4) Podružnice primaju dolazne studente u sljedećim mjesecima:
a) Zagreb – svi osim kolovoza,
b) Rijeka – srpanj i kolovoz,
c) Split – kolovoz i rujan,
d) Osijek – srpanj i kolovoz.
5) Nakon potpisivanja ugovora popis zemalja će biti dostupan na uvid Izvršnom odboru i
Lokalnim dužnosnicima za razmjene u što kraćem roku.

III.

PODJELA PO PODRUŽNICAMA
Članak 5.

1) Podjela zemalja po podružnicama odvija se u razdoblju od 1.10 do najkasnije 1.11.
2) Svaka podružnica mora imati svog predstavnika na podjeli zemalja. Predstavnik je
Lokalni dužnosnik za razmjene, koji u slučaju spriječenosti imenuje zamjenika u
dogovoru sa Voditeljem podružnice.
3) Nacionalni dužnosnici moderiraju podjelu.
4) Nacionalni dužnosnici za razmjene će raspodijeliti države u 4 skupine: A, B, C i D.
5) Princip izbora je:
a. Svaka podružnica ima pravo odabira onog broja razmjena prema postotku
primljenih razmjena u razdoblju od 1.10. prethodne godine do 30.9. tekuće
godine.
b. Svaka podružnica bira prva u jednoj skupini, dok se u ostalim skupinama
svaka podružnica rotira tako da svaka jednom bira druga, treća i četvrta.
c. Ona podružnica koja je primila najviše razmjena u prethodnoj godini prva bira
u kojoj će skupini birati prva, druga s najvećim brojem primljenih studenata
bira druga u kojoj će skupini birati prva, treća s najvećim brojem primljenih
studenata bira treća u kojoj će skupini birati prva i podružnica s najmanjim
brojem primljenih razmjena prva bira u preostaloj skupini zemalja.
d. Redoslijed biranja unutar skupina se rotira prema postotku primljenih
razmjena tako da svaka podružnica jednom bira prva, jednom druga, jednom
treća i jednom četvrta.
6) Ostali kriteriji podjele zemalja su fleksibilni i Nacionalni dužnosnici su obvezni izložiti
ih predstavnicima podružnica koji ih moraju prihvatiti prije početka podjele zemalja.

IV. NATJEČAJ
Članak 6.
1)
2)
3)
4)
5)

Pri natječaju odbori djeluju kao jedno.
Minimalni kriterij za prijavu na natječaj je 100 CroMSIC bodova.
Lokalni dužnosnici određuju trajanje natječaja.
Natječaj ne može trajati manje od 48 sati i više od 7 dana.
Popis zemalja ponuđenih na natječaju bit će objavljen na Facebook stranici svake
podružnice i poslan putem elektroničke pošte i/ili nekog drugog valjanog medija.
6) Kod odabira razmjene, student bira samo zemlju.
7) Ukoliko je pored zemlje na popisu naveden mjesec i/ili grad, to znači da je razmjena
u toj zemlji moguća samo u tom mjesecu i/ili tom gradu.
8) Obaveza studenta je proučiti uvjete razmjene određene zemlje za koju se zanima te
Udruga nije odgovorna za situacije nastale nepridržavanjem uvjeta razmjene.
9) Prijave i žalbe vrše se preko CroMSIC aplikacije: https://app.cromsic.hr
10) Naknadne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Članak 7.
1) Neslužbeni rezultati natječaja objavljuju se putem elektroničke pošte u roku od 24h
od završetka natječaja.
2) Po objavi neslužbenih rezultata počinje teći rok za žalbe u trajanju od 24h.
3) Službeni rezultati natječaja objavljuju se putem elektroničke pošte nakon završetka
roka žalbi.
4) Svi lokalni natječaji za razmjene moraju završiti do 31.1. tekuće akademske godine.
5) Broj lokalnih natječaja određuje lokalni dužnosnik svake pojedine podružnice.

Članak 8.
1) Osobe prijavljene na natječaj za razmjene koje su ispunile sve ostale uvjete birat će
zemlje na podjeli zemalja tako da one koje imaju više bodova biraju prije osoba s
manje bodova.
2) Ukoliko dvije ili više osoba imaju isti broj ukupnih bodova prednost pri biranju ima
osoba s više CroMSIC bodova.
3) Ukoliko dvije ili više osoba imaju isti broj ukupnih bodova i isti broj CroMSIC bodova
osoba koja se prije prijavila na natječaj ima prednost pri biranju.
4) Činom odabira zemlje odlazni studenti pristaju na pravila iz ovog pravilnika, pravila
koje propisuje udruga zemlje u koju su odabrali na podjeli zemalja i IFMSA pravilnike
koji se odnose na studente na razmjeni.

Članak 9.
1) Studenti koji su odabrali zemlju u onim krugovima lokalnog natječaja koji su se
održali prije 31.12. moraju poslati ispunjeni “Card of Documents” i “Application form”
do 31.12. tekuće akademske godine.
2) Studenti koji su odabrali zemlju u svim ostalim lokalnim i redovnim nacionalnim
krugovima natječaja moraju poslati ispunjeni “Card of Documents” i “Application
form” do 1.3. tekuće akademske godine.
3) Za natječaje provedene do 31.12. tekuće akademske godine rok za uplatu donacije
je 31.12. tekuće akademske godine.
4) Za sve natječaje provedene nakon 1.1. tekuće akademske godine rok za uplatu
donacije je unutar dva tjedna dana od završetka tog natječaja.
5) Za izvanredni Nacionalni krug natječaja rok za slanje “Application form” i “Card of
documents” nije određen, ali će se studentima koji dobiju zemlje na tim krugovima
savjetovati da to učine čim prije.
6) Ukoliko osoba koja je dobila razmjenu ne pošalje ispunjen “Card of documents” i
“Application form” i/ili ne uplati donaciju u zadanim rokovima smatrat će se da je
osoba odustala od razmjene te će ta razmjena biti ponuđena na prvom sljedećem
krugu, lokalnom ili nacionalnom.
7) U izvanrednim okolnostima, Odbor zadržava pravo produljenja rokova.
8) Zbog bilateralnog načina izvođenja programa razmjena od odlaznog studenta
očekuje se uplata donacije u preporučenom iznosu od minimalno 1.300,00 HRK na

žiro račun HR3223400091102708554. Ovaj iznos će se utrošiti na troškove
organizacije smještaja i prehrane za dolazne studente.
9) Udruga zadržava pravo otkazivanja razmjene odlaznom studentu ukoliko procijeni da
nije ispunio zadane uvjete.
Članak 10.
1) U nacionalnom krugu natječaja mogu sudjelovati svi članovi Udruge.
2) Nacionalni krug natječaja provode Nacionalni dužnosnici.
3) Na natječaju su ponuđene sve zemlje koje nisu podijeljene na lokalnim natječajima iz
sve 4 podružnice.
4) Procedura natječaja obavlja se kao i u stavku 1, 2 i 3 članka 7.
5) Redovni nacionalni krug natječaja smije biti samo jedan i mora se održati između 1.2.
i 15.2. tekuće akademske godine.
6) U slučaju da ostane nepodijeljenih zemalja nakon redovnog Nacionalnog kruga
natječaja ili je došlo do kasnog odustajanja odlaznog studenta od razmjene, mogu se
održavati i Izvanredni Nacionalni krugovi natječaja ili se može dogovoriti “postpone”
ugovora za iduću sezonu o čemu odlučuju Nacionalni dužnosnici.

IV.

ODUSTAJANJE
Članak 11.

1) Ukoliko student odustane od razmjene koju je dobio na nekom od lokalnih krugova
do 31.1., vraćaju mu se bodovi i donacija.
2) Ukoliko student odustane od razmjene koju je dobio na redovnom ili izvanrednom
Nacionalnom krugu unutar dva tjedna od završetka natječaja, vraćaju mu se bodovi
i donacija.
3) Ukoliko student odustane od razmjene izvan rokova napisanih u ovom članku ne
vraćaju mu se ni donacija ni bodovi.
4) Ako je student odabrao zemlju u nekom od krugova natječaja na lokalnoj razini te
kasnije odustao od razmjene, ne može sudjelovati u naknadnim lokalnim ni
nacionalnim krugovima natječaja u tekućoj akademskoj godini.
5) U izvanrednim okolnostima, Odbor za razmjene zadržava pravo vraćanja bodova i
donacija nakon propisanih rokova.

V.

BODOVI
Članak 12.

1) Bodovi se dodjeljuju članu prema tablici javno dostupnoj u aplikaciji.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
2) Kao potvrda o prosjeku priznaje se slika prosjeka na studomatu ili potvrda iz referade
na kojoj se jasno vidi ime i prezime studenta, prosjek i datum. U obzir se uzima
isključivo aritmetički prosjek u trenutku prijave.
3) Rektorova i dekanova nagrada te osvojeno 1. mjesto na sveučilišnom ili
međunarodnom natjecanju priznaju se na osnovu dokumenta izdanog od strane

4)
5)

6)
7)

8)

9)

nadležnog sveučilišta ili fakulteta odnosno nadležne sportske organizacije i boduju se
jednokratno.
Znanstveni rad i poster priznaju se navođenjem punog citata i prilaganjem rada u
aplikaciji u pdf formatu.
Za bodovanje stranih jezik potrebno je priložiti potvrdu škole stranih jezika ili
svjedodžbu srednje škole; Engleski (osim certifikata škole stranih jezika), Bosanski,
Srpski, Crnogorski, Latinski i Starogrčki jezici se ne boduju.
Standardizirana diploma za strani jezik ne boduje se dodatno s kategorijom strani
jezik ako je riječ o istom jeziku.
Članstvo ili pozicija u udruzi, sekciji, studentskom zboru priznaju se na osnovu
potvrde koju je izdao voditelj udruge, sekcije ili predsjednik studentskog zbora i
boduje se jednom neovisno o broju članstva.
Potvrda o demonstraturi priznaje se na osnovu potvrde koju je izdala katedra ili
fakultet; bodovi se dobivaju po kolegiju po godini od zadnje razmjene, nakon odlaska
na razmjenu gubi se pravo na prethodne demonstrature.
Krivotvorenje potvrde kažnjava se suspenzijom članstva u vremenu određenom od
strane Izvršnog odbora.

Članak 13.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

CroMSIC AKTIVNOSTI
CroMSIC bodovi su svi bodovi koji su ostvareni akcijama ili radu unutar CroMSIC-a.
Organizacija jednodnevnog ili višednevnog događaja podrazumijeva da student
organizator nije dužnosnik Udruge kojem je to opis posla, da je organizacija
dogovorena s vodstvom podružnice te da ga je student organizator primjereno izveo.
Pasivno sudjelovanje na događaju boduje se jednokratno i podrazumijeva
prisustvovanje cijelom događaju koje će evidentirati dužnosnici Udruge.
Edukacija za predavanja će se bodovati tek kada student odradi 2 predavanja za
temu za koju je educiran.
Pratnja dolaznih studenata u bolnicu na razmjeni boduje se po turi bez obzira na broj
studenata.
Bodovi za izvanredni hitni događaj bit će dodijeljeni na osnovu težine i hitnosti po
procjeni nadležnog Lokalnog dužnosnika.
Dužnosnik koji članu unese bodove za aktivnost koja nije odrađena bit će razriješen
svoje dužnosti od strane Izvršnog odbora i suspendiran u vremenu određenom od
strane Izvršnog odbora.

Članak 14.
1) Dužnosnik dobiva fiksan broj bodova s obzirom na poziciju na koju je izabran, u te
bodove spada planiranje i izvršavanje akcija odbora kojem pripada; lokalni,
nacionalni i međunarodni sastanci na koje ide kao dužnosnik CroMSIC-a i sve što
radi na njima. Sudjelovanje u akcijama drugih odbora se boduje kao i svim ostalim
volonterima Udruge.
2) Bodovi za dužnosnike odnose se na period od godine dana tj. punog mandata
obnašanja dužnosti i bit će im dodijeljeni na kraju mandata.

3) Ukoliko je dužnosnik promijenio poziciju ili više nije dužnosnik Udruge dobiti će dio
bodova na osnovu koliko je mjeseci obnašao svoju poziciju.
4) Ukoliko dužnosnik ima više pozicija u Udruzi broje mu se samo bodovi pozicije kojoj
pripada više bodova (ne zbrajaju se).
5) Ukoliko su Nacionalni, Lokalni i IFMSA dužnosnici ili članovi Izvršnog ili Nadzornog
odbora na posljednjoj godini studija, imaju pravo ostvariti 50% bodova na početku
mandata.

Članak 15.
1) Negativni bodovi dodjeljuju se za nemar i neodgovornost volontera i dužnosnika koji
ne ispunjavaju vlastite obveze, u slučajevima opisanima od stavka 2. do stavka 4.
ovog članka.
2) U slučaju neopravdanog odustajanja unutar 24 sata od početka događaja na koji se
student prijavio, student će dobiti -50% od broja bodova koje bi dobio za uredno
odrađen događaj.
3) U slučaju neopravdanog odustajanja unutar sat vremena od početka događaja ili
nenajavljenog nedolaska, student će dobiti -100% od broja bodova koje bi dobio za
uredno odrađen događaj.
4) U slučaju da dužnosnik ne ispunjava obveze, neopravdano izostaje sa službenih
sastanaka i/ili ne provodi aktivnosti, dužnosnikov nadređeni može sankcionirati
dužnosnika negativnim bodovima nakon provedene cjelovite istrage. Dužnosniku koji
je dobio bodove ili dio bodova za svoj mandat sada će mu biti obrisani ili ih neće
dobiti ako mu do tada nisu bili dodijeljeni.
5) U slučaju izvanrednih okolnosti dužnosnici koji organiziraju događaj, uz suglasnost
Voditelja podružnice, mogu opravdati volontera i ne oduzeti bodove.
6) Ukoliko se određeni student na razmjeni ponašao neprimjereno, oštećujući ugled
matičnog fakulteta, Republike Hrvatske i Udruge, Udruga ima pravo izdati
privremenu ili doživotnu zabranu odlaska na razmjene nakon provedene cjelovite
istrage.

Članak 16.
1) Nakon završetka natječaja, svim studentima koji su dobili razmjenu, brišu se do tog
trenutka skupljeni CroMSIC bodovi.
2) Ukoliko u odnosu na ukupne bodove student ima manje od 50% bodova skupljenih
sudjelovanjem u aktivnostima Udruge, ukupan broj bodova na natječaju bit će mu
broj bodova skupljen sudjelovanjem u aktivnostima Udruge pomnožen s dva.
3) Potvrde za validiranje aktivnosti izvan Udruge se moraju učitati u aplikaciju do kraja
natječaja.
4) Važeća potvrda mora biti službeni dokument, na kojem se jasno vidi ime i prezime te
datum aktivnosti.
5) Boduju se samo one izvannastavne aktivnosti u kojima je student sudjelovao tijekom
studija.

VI.

DOLAZNI STUDENTI
Članak 17.

1) Obveze i prava dolaznih studenata opisana su u “SCOPE/SCORE Regulations” i
dolazni studenti ih se moraju pridržavati.
2) Obveze lokalnih dužnosnika opisane su u “SCOPE/SCORE Regulations” i lokalni
dužnosnici ih se moraju pridržavati.

VII.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 18.
1) Pravilnik stupa na snagu datumom usvajanja.
2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti “Pravilnik o provedbi natječaja
za razmjene podružnice Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska
(CroMSIC) - Zagreb”.
3) Sve izmjene i dopune pravilnika donosi Skupština Udruge u skladu s čl. 7. st.7.
Pravilnika o radu Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska – CroMSIC,
tročetvrtinskom većinom.
4) Nadzorni odbor nadležan je za tumačenje ovog Pravilnika.

DODATAK: PRIMJERI IZ PRAKSE
Članak 15. stavak 2. Rad na štandu = 10 bodova/satu, student je prijavljen na jedan sat. 12
sati prije početka, student kontaktira lokalnog dužnosnika i kaže kako mu se ne da doći.
Student će dobiti -50% od broja bodova za uredno izvršen događaj, dakle u ovom slučaju -5
bodova.
Članak 15. stavak 3. Rad na štandu = 10 bodova/satu, student je prijavljen na jedan sat.
Student se jednostavno ne pojavi ili na poziv dužnosnika kaže da ne dolazi jer je zaboravio
da mora kod zubara, a nije mu se dalo odjaviti. Student će dobiti -100% od broja bodova za
uredno izvršen događaj, dakle u ovom slučaju -10 bodova.
Članak 16, stavak 2.
Npr., ukoliko ukupno imate 600 bodova, a od toga je 200 bodova iz CroMSIC-a, u obzir
ćemo uzeti samo CroMSIC bodove i pomnožiti ih sa 2, tako da ćete u tom slučaju imati

200x2=400 bodova. CroMSIC bodovi su bodovi skupljeni volontiranjem na CroMSIC
događajima. Ostali su bodovi za kategorije poput prosjeka, nagrada, članstva u sekciji I sl.

29. studeni, 2020.

