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UCHWAŁA NR 11/Lu/16
Zarządu Oddziału Lublin
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości i warunków zwrotu opłaty zwrotnej za praktyki wakacyjne
odbyte w ramach Programu Stałego ds. Praktyk Wakacyjnych SCOPE
oraz wymianę naukową odbytą w ramach Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej SCORE
dla członków Oddziału Lublin IFMSA-Poland na rok akademicki 2016/2017.
Na podstawie punktu 6.3 Regulaminu SCOPE Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów
Medycyny IFMSA-Poland Zarząd Oddziału Lublin uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość opłaty zwrotnej na kwotę 200 PLN.
§2
1) Zwrot opłaty zwrotnej przysługuje osobom zaangażowanym w opiekę nad studentami
Incomings:
a)
b)
c)
d)
e)

Koordynatorom tygodnia;
Koordynatorom miesiąca;
Koordynatorom wyjazdów w ramach projektu NICE;
Koordynatorom projektu MedEx;
Osobom kontaktowym, których dane umieszczono w Card of Acceptance studentów
Incomings;
f) Osobom zaangażowanym w organizację co najmniej 3 imprez z udziałem Incomings;
g) Osobom sprawującym bezpośrednią opiekę nad Incomings, których przykładowe
obowiązki to m.in.: odebranie i transport z lotniska/dworca; odprowadzenie
na lotnisko/dworzec; zaprowadzenie do właściwego szpitala, na właściwy oddział;
przekazanie pocket money; zakup karty SIM;
h) Organizatorom wycieczek krajoznawczych dla Incomings poza granice Lublina,
nie będących elementem projektu NICE.

2) Jednocześnie zastrzega się, iż zwrot opłaty zwrotnej powyższym osobom przysługuje
wyłącznie w przypadku wypełnienia następujących warunków:
a) złożenie rzetelnego raportu ze swojej działalności Koordynatorowi Lokalnemu
Programu Stałego ds. Praktyk Wakacyjnych LEO lub Koordynatorowi Lokalnemu
Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej LORE;
b) wypełnienie ankiet ewaluacyjnych dotyczących wymiany naukowej lub praktyk
wakacyjnych odbytych w roku bieżącym;
c) wypełnienie ankiet ewaluacyjnych dla Koordynatorów wyjazdów w ramach projektu
NICE.
3) Objęcie jednej z wyżej wymienionych funkcji i brak aktywności w tym zakresie wiąże się
z utratą możliwości ubiegania się o zwrot opłaty zwrotnej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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