
                                                                                                                                                              

                                                                        

      

Врз основа на член 16, 24 и 26 од Статутот на “Сојуз на студенти по медицина на 

Македонија“, Сојузот на студенти по медицина на Македонија на ден 04.11.2014 

распишува: 

 

К О Н К У Р С  

за избор на: 

1. Генерален Секретар на ССММ 

2. Национален офицер за Јавно Здравје 

3. Национален офицер за Истражувачки Размени 

4. Национален офицер за Публикации и Нова технологија 

5. Национален проект координатор  

6. Претседател на организационен комитет за 38ми ИМН Конгрес. 

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Кандидатите ги доставуваат потребните документи до Секретаријатот на ССММ преку 

мејл mmsa.mkd@gmail.com кој по истек на определениот рок за поднесување 

документи, сите кандидатури ги доставува до Извршниот Одбор на ССММ за 

натамошно разгледување. 

Генералниот секретар, Националните офицери и претседателот на О.К. за 38ми ИМНК 

се бираат во постапка која ја иницира и спроведува Собранието на ССММ согласно член 

24 и 26 од Статутот на ССММ. 

 

I. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР 

Пријавениот кандидат треба да ги исполнува следните услови: 

1.1 да е редовен студент по медицина; 

1.2 да има завршено најмалку втор семестар; 

1.3 да има организациски способности и способности за комуникација; 

1.4 кандидатите за Генерален Секретар треба да имаат најмалку две години активно 

членство во ССММ од кои една како Национален Офицер; 

1.5 кандидатите за Национални Офицери треба да имаат најмалку една година активно 

членство во одборот за кој аплицираат. 

1.6 кандидатите  за Претседател на О.К.  за 38ми ИМНК треба да имаат учествувано во 

најмалку две ИМНК конгреси од кои најмалку еднаш како член од Организационен 

Комитет. 

 

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ 

Пријавениот кандидат треба да ја достави следната документација: 

2.1 Пополнет образец за кандидирање; 
2.2 Пополнета карта за технички податоци; 
2.3 Мотивационо писмо; 
2.4 Биографија (curriculum vitae); 
2.5 Слика; 
2.6 Копија од личната карта на кандидатот; 
2.7 План за работа. 



                                                                                                                                                              

                                                                        

      

 

III. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ 

Конкурсот трае од 04.11.2014 (вторник) до 15.11.2014 (сабота).  

Образец за кандидирање и Карта за технички податоци може да најдете на следниот 

линк ( http://wp.me/P2IKaj-1N  ). 

Кандидатите потребните документи треба да ги достават до Секретаријатот на ССММ 

по мејл на mmsa.mkd@gmail.com .  

Апликациите пратени после 15.11.2014 нема да бидат земени во предвид. 

 

 

Скопје,                                                                                                             Сојуз на студенти 

04.11.2014 година                                                                         по медицина на Македонија. 

 

 

 

 


