Dodatek stanov č. 6 z 1. 4. 2017
STÁŽE
Čl. 1

Obecná ustanovení

(1) Přednostním přidělením stáží se rozumí přidělení stáže z celkového objemu kontraktů podepsaných
organizací ke dni konání podzimní valné hromady bez nutnosti účasti v konkurzu.
(2) Nárok na přednostní přidělení stáže mají po předložení žádosti NEO/NORE v pořadí specifikovaném
níže za podmínky odevzdání všech předepsaných zpráv valné hromadě a splnění všech závazků daných
Stanovami.
a. členové výkonné rady.
b. národní koordinátoři a Training Director.
c. LEO a LORE pokud jsou ve funkci alespoň 12 měsíců, v pořadí daném délkou setrvání ve
funkci. V případě shodné doby setrvání ve funkci rozhoduje čas podání žádosti o přednostní
stáž.
d. LP pokud jsou ve funkci alespoň 12 měsíců, v pořadí daném délkou setrvání ve funkci. V
případě shodné doby setrvání ve funkci rozhoduje čas podání žádosti o přednostní stáž.
e. LPR pokud jsou ve funkci alespoň 12 měsíců, v pořadí daném délkou setrvání ve funkci. V
případě shodné doby setrvání ve funkci rozhoduje čas podání žádosti o přednostní stáž.
LPO, LORA, LOME, LORP pokud jsou ve funkci alespoň 12 měsíců, v pořadí daném délkou
setrvání ve funkci. V případě shodné doby setrvání ve funkci rozhoduje čas podání žádosti o
přednostní stáž.
f. ostatní členové mohou podzimní valnou hromadu o přednostní přidělení stáže s uvedením
důvodu požádat. Pořadí výběru stáže je dáno časem podání žádosti o přednostní stáž. Žádost je
schválena v případě, kdy žadatel obdržel více hlasů „pro“ než „proti“ a hlasovala pro něj
alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasujících. Hlasování je tajné. Právo na přednostní
přidělení stáže může být odňato valnou hromadou na základě návrhu Dozorčí rady nebo
účastníka valné hromady. Na podkladě významného přínosu pro organizaci je NEO/NORE
oprávněn zařadit na libovolnou příčku v pořadníku kteréhokoli ze členů, jež podali žádost do
stanoveného data. Tuto změnu v pořadníku je NEO/NORE povinen zdůvodnit valné hromadě.
g. každý člen IFMSA CZ, který chce získat přednostní stáž, musí předložit dokument (např.
certifikát/ diplom/ potvrzení o úspěšném složení zkoušky z požadovaného jazyka na lékařské
fakultě) potvrzující jeho znalost anglického či jiného jazyka, který vyžaduje hostitelská země
dle předem daných podmínek (exchange conditions) do data stanoveného NEO/NORE.
h. osoby spadající do odstavců a) až f) článku 1, mají nárok na přednostní přidělení stáže za každé
své řádné funkční období, tj. trvající 12 měsíců. Tyto osoby mohou svůj nárok na přednostní
přidělení stáže uplatnit maximálně do doby 15-ti měsíců od ukončení svého posledního
funkčního období, a to v případě, že již dříve neuplatnily svůj nárok na přidělení přednostní
stáže za každé své řádné funkční období.
i. pokud byl žadatel o přednostní stáž ve více volených funkcích v plynulé návaznosti, časové
období působení ve funkci se sčítá. O zařazení na pozici do pořadníku rozhoduje NEO/NORE
s ohledem na poměr doby strávené v těchto funkcích. Výsledné zařazení musí být v rozmezí
mezi nejvyšší a nejnižší příčkou žebříčku, které by žadatel dosáhl v těchto funkcích dle bodů a)
až f), výjimkou je pouze postup v souladu s bodem g) článku 1.
Čl. 2

Podání žádosti o udělení přednostní stáže
(1) NEO/NORE musí nejpozději 21 dní před podzimní VH zveřejnit formu žádosti o přidělení přednostní
stáže elektronickou cestou na adresu vsem@ifmsa.cz. Žádosti o přidělení přednostní stáže musí být
podány ve stanovené formě NEO/NORE nejpozději 14 dní před podzimní VH. Nejpozději 7 dní před
VH je NEO/NORE povinen poskytnout žadatelům navrhovaný pořadník pro výběr přednostních stáží.
Podněty na změnu pořadí mohou být předkládány NEO/NORE nejpozději 3 dny před VH.

Čl. 3

Bonusové ohodnocení
(1) Zvýhodněním v konkurzu se rozumí přidělení bonusových bodů uchazečům, účastnícím se konkurzu na
stáže na jednotlivých pobočkách, do maximální výše stanovené NEO a NORE. Body přidělují LEO a
LORE, mohou toto učinit na základě dobrovolných aktivit.

(2) V rámci bonusového ohodnocení za činnost v IFMSA CZ lze body udělit za účast na akreditovaných
lokálních či národních projektech, práci rezidenta, vykonávání funkce asistenta člena výkonné rady,
lokálního či národního koordinátora, Training Directora1 a za činnost mimo IFMSA CZ (např. činnost
ve studentském spolku, akademická činnost), atd. dle domluvy LEO/LORE s NEO/NORE.
Čl. 4

Dodatečné přidělení stáže
(1) NEO a NORE mohou dodatečně přidělit stáž po konání valné hromady i mimo konkurz v souladu s
předpisy IFMSA pro SCOPE a SCORE.

Čl. 5

Žadatelé o stáž
(1) Žadatel o přednostní stáž nebo stáž v konkurzu musí být členem IFMSA CZ a studovat prezenční
studium všeobecného lékařství na jedné z lékařských fakult v ČR.
(2) Žadatel o stáž, který má PŘERUŠENÉ prezenční studium na jedné z lékařských fakult v ČR a je
zároveň členem IFMSA CZ může žádat o přednostní stáž nebo stáž v konkurzu. Pokud se student
nejméně 4 týdny před začátkem stáže opět nezapíše do studia, stáž mu propadá bez nároku na vrácení
členského příspěvku.
(3) Žadatel, který není studentem ani nemá přerušené studium na jedné z lékařských fakult v ČR nebo není
členem IFMSA CZ nemůže žádat o stáž.
(4) Žadatel o klinickou stáž (Professional Exchange) musí být zapsaný ve třetím ročníku (anebo vyšším) a
mít ukončený druhý ročník prezenčního studia na jedné z lékařských fakult v ČR.
(5) Žadatel o výzkumnou stáž (Research Exchange) musí být zapsaný ve druhém ročníku (anebo vyšším) a
mít ukončený první ročník prezenčního studia na jedné z lékařských fakult v ČR.

Čl. 6

Vyjíždějící student
(1) Pokud vyjíždějící student do termínu stanoveného NEO/NORE nevyplní Application Form a nedodá
potřebné dokumenty, může mu NEO/NORE stáž odebrat.
(2) Pokud vyjíždějící student do týdne od získání stáže nekontaktuje svého lokálního koordinátora ohledně
této stáže, může mu NEO/NORE stáž odebrat.
(3) Pokud student podepíše smlouvu s IFMSA CZ o výjezdu na stáž, ale odmítne uhradit členský poplatek,
NEO/NORE může tomuto IFMSA (International Federation of Medical Students´ Associations) Czech
Republic studentovi v dalších dvou následujících akademických letech zamítnout žádost o přednostní
stáž a přístup do Národního konkurzu stáží.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení
(1) Tento dodatek nabývá účinnosti spolu se stanovami schválenými valnou hromadou dne 01.04.2017.

Lokální prezident musí být obeznámen s aktivitou člena své pobočky, který si hodlá nárokovat bodové bonusové
ohodnocení za svou asistentskou činnost.
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