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Regulament de distribuire a stagiilor 
SCOPE/SCORE 

 
 
 
 
 
 

Cap. 1: Dispoziții generale 

Art. 1. Se definesc următorii termeni: 

IFMSA: International Federation of Medical Student Associations 

SCOPE: Standing Committee on Professional Exchange 

SCORE: Standing Committee on Research Exchange 

LEO: Local Exchange Officer 

LORE: Local Officer on Research Exchange 

Art. 2. Programul de schimburi internaționale SCOPE/SCORE se desfășoară sub 

egida IFMSA și cuprinde două tipuri de stagii: clinice(SCOPE) și de 

cercetare(SCORE). Distribuirea și coordonarea la nivel local se desfășoară sub 

conducerea ofițerilor locali (LEO și LORE). 

 
Cap. 2: Beneficiarii stagiilor SCOPE/SCORE 
Art. 1. Beneficiarii stagiilor SCOPE/SCORE pot fi doar studenţi ai Facultăţii de 
Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş. Studenţii 
în anul VI pot beneficia de un stagiu SCOPE/SCORE doar dacă deplasarea va 
avea loc în cel mult 6 luni de la terminarea anului VI de facultate. 

 
Art. 2. Pentru a beneficia de un stagiu SCOPE/SCORE vor fi acceptaţi doar 
acei studenţi care prezintă competenţe de comunicare de nivel cel puţin mediu în 
limba engleză. 

 

 

Cap. 3. Perioadele de distribuire a stagiilor 
SCOPE/SCORE 
Art.  1.  Stagiile SCOPE/SCORE se vor  distribui  într-o  sesiune  ordinară  la  
începutul  anului universitar în lunile noiembrie-decembrie şi apoi în sesiuni 
extraordinare atunci când se vor primi noi stagii prin redistribuire la nivel naţional 
sau semnare de noi contracte. 

 

 

Cap. 4. Modalitatea de distribuire a stagiilor 
SCOPE/SCORE 
Art. 1. Distribuirea stagiilor SCOPE/SCORE se va realiza prin concurs de 
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dosare. Anunţul cu privire la termenul limită de depunere a dosarelor se va face 
prin toate formele de mediatizare de care dispune Liga Studenţilor cu cel puţin 10 
de zile înaintea termenului limită de depunere a dosarelor. 

 
Art. 2. Înaintea termenului limită de calculare a punctajelor pentru stagiile 
SCOPE/SCORE, studenţii care nu prezintă un certificat de cunoaştere a limbii 
engleze (Atestat de competențe profesionale Cambridge First Certificate, 
Advanced si Proficiency, TOEFL, IELTS) sau a limbii țării gazdă vor participa la 
un test de limba engleză. Studenţii care nu vor avea rezultate satisfăcătoare la 
acest test de limbă engleză, nu îşi vor putea depune dosarul pentru obţinerea 
stagiului. Testul de limba engleză se va efectua de către persoane sau firme  
acreditate. 

 
Art. 3. Ofițerii locali îşi rezervă dreptul de a  refuza dosarele studenţilor care 
au adus prejudicii morale și materiale organizației sau centrului nostru 
universitar. 

 
Art. 4. Dosarul pentru obţinerea stagiilor SCOPE/SCORE trebuie să conţină un 
Curriculum Vitae (CV) de tip Europass în limba engleză cu datele personale ale 
studentului, punctajul obţinut în anul/anii universitari anterior/anteriori  (începând  
cu  ultimul  an  terminat,  ani  consecutivi)  şi  menţionarea participării 
studentului la orice manifestare ştiinţifică sau la orice activitate voluntară din 
domeniul medical. Alături de CV, dosarul trebuie să conţină dovezi ale tuturor 
informaţiilor prezente în CV: adeverinţă de la facultate sau de pe “Carnetul online 
de student” care să ateste situația școalară a studentului, copii după diplomele 
sau certificatele de participare la diversele acţiuni ştiinţifice sau voluntare, iar în 
cazul participărilor la congrese sau comunicări ştiinţifice şi a copiilor după 
rezumatul din cartea de rezumate. În cazul în care nu se prezintă această copie 
din cartea de rezumate, studentul va fi considerat autor secund la lucrarea 
ştiinţifică prezentată. În cazul în care diploma de participare la un congres sau 
comunicare ştiinţifică nu precizează statutul activ sau pasiv al studentului şi nu 
există nici o altă dovadă a acestui statut, studentul va fi considerat participant 
pasiv. Toate acţiunile menţionate în CV, dar nesusţinute de dovezi, nu vor fi 
luate în considerare la calcularea punctajului. Studentul își va calcula punctajul 
estimate, urmând ca acesta să fie reevaluat de către comisia de acordare a 
burselor. 

 
Art. 5. Odată încheiată perioada de primire a dosarelor, fiecare dosar va fi 
evaluat conform grilei de punctaj. Finalizarea listelor cu punctajele studenţilor 
care au depus dosare pentru stagiile SCOPE/SCORE se va realiza în cel mult 7 
zile de la încheierea termenului  limită. Punctajele  vor fi afişate în  ordinea 
descrescătoare a dosarelor candidaţilor. Contestaţiile se vor primi în ziua ce 
urmează datei afişării punctajelor, iar soluţionarea lor se va realiza a doua zi 
după data afişării punctajelor. Procesul de distribuire al stagiilor va avea loc la o 
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data stabilită de ofițerii locali, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale 
obţinute. Dacă un student sau reprezentant al acestuia nu se prezintă la 
momentul anunţat pentru alegerea stagiilor şi nici nu poate fi contactat în timpul 
şedinţei de distribuire, acesta îşi pierde dreptul de a beneficia de un stagiu 
SCOPE/SCORE în sesiunea respectivă. 

 
Art. 6. După alegerea stagiilor, studenţii au obligaţia de a semna un contract 
privitor la aceastea, prin care își asumă obligația de a aduce în termen de o lună 
toate documentele necesare pentru stagiul obţinut atât în  forma imprimată, 
cât şi  varianta scanată, iar plata stagiului se va face conform art. 7 din contractul 
de acordare a stagiilor SCOPE/SCORE. 

 
Art.  7.  Taxele  pentru  fiecare  stagiu SCOPE/SCORE  sunt  stabilite  la  
începutul  fiecărui  an universitar de către Consiliul Director LSTGM. Acestea sunt 
clasificate pe categorii în funcţie de costurile de deplasare către locaţie şi 
presupun un avans care se achită în termen de 30 de zile de la alegerea 
stagiului. Acesta se returnează în proporţie de 100% doar dacă au fost schimbate 
condițiile stagiului de către ţara gazdă şi studentul nu mai poate să participe la 
schimb, în caz contrar acesta nu se returnează. 
 
Art. 8. În cazul în care studentul nu mai poate beneficia de stagiul obţinut, acesta 
trebuie să aducă  această  informaţie  la  cunoştinţa  Ofiterilor  Locali  cât mai 
curând posibil. Stagiul va fi oferit conform clasamentului iniţial studenţilor  plasați 
pe lista de așteptare. Dacă a fost epuizat clasamentul şi renunţarea la stagiu are 
loc cu mai mult 3 luni înaintea începerii acestuia, acesta va fi scos din nou la 
concurs. Studentul care va obţine stagiul va returna taxa corespunzătoare 
studentului care renunţă şi va aduce documentele necesare substituirii conform 
cerinţelor Ofiţerilor Locali pentru schimburi în maxim 2 săptămâni de la obţinerea 
stagiului. Dacă renunţarea la stagiu are loc cu mai puţin de 3 luni înaintea 
începerii acestuia, studentul va trebui să găsească un înlocuitor eligibil în termen 
de 1 săptămână, care va restitui taxa studentului care a renunţat şi va aduce în 
termen de 1 săptămână toate documentele necesare substituirii conform 
cerinţelor Ofiţerilor Locali pentru schimburi. În cazul în care nu va fi găsit nici un 
înlocuitor pentru stagiul respectiv, taxa plătită nu va fi returnată. 

 
Art. 9. La alegerea stagiilor SCOPE/SCORE, un student are dreptul de a refuza 
toate variantele de burse existente la momentul în care este rândul său să 
opteze. 

 
Art. 10. Stagiile SCOPE/SCORE care vor fi distribuite în afara sesiunii ordinare 
vor fi oferite studenţilor de pe lista de așteptare. Dacă nu vor fi distribuite 
studenţilor din listă, stagiile vor fi scoase din nou la concurs în aceleaşi condiţii 
ca şi cele în care a fost organizat primul concurs de la începutul anului 
universitar. 
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Cap. 5. Dispoziții finale 
Art. 14. Termenul limită de primire a răspunsului cu privire la centrul, perioada, 
departamentul sau/şi proiectul la care a fost acceptat studentul pentru stagiul 
obţinut este cu 2 luni înaintea începerii acestuia. Ofiţerii Locali pentru Schimburi 
nu îşi asumă însă răspunderea pentru orice întârziere independentă de ei. 

 
 
 
 
 


