
	  

  

ANSØGNINGSPROCES  –  2.  DEL  
  

Ansøgningsprocessen  del  2  starter  når  du  har  modtaget  bekræftelse  på  din  tildelte  plads  med  
IMCC  Research  Exchange.  Tillykke!  

	  

Opsummering:  
•   15.  november  -  ansøgningsfrist  for  1.  del:  sikre  opfyldelse  af  kravene  til  de  lande/projekter  

du  søger,  udfyld  online  ansøgningsformular,  betal  deltagergebyr  på  IMCC's  hjemmeside.  
•   1.  december  -  svar  på  ansøgning  om  plads  ved  Research  Exchange  
•   1.  januar  -  ansøgningsfrist  for  2.  del:  upload  relevante  dokumenter  på  IFMSA's  hjemmside.  
•   8  uger  før  opholdsstart  -  Card  of  Acceptance  (CA)  modtages  fra  værtslandet  
•   4  uger  før  opholdsstart  -  Card  of  Confirmation  (CC)  sendes  til  værtslandet  

	  

i.   Når  du  har  modtaget  din  plads,  sender  vi  et  link  til  IFMSA's  hjemmeside  samt  brugernavn  
og  password.  Her  skal  du  udfylde  din  electronic  Application  Form  (eAF).  Check  "Exchange  
Conditions  for  Research  Exchange"  for  at  se,  hvilke  dokumenter  værtslandet  ønsker  
uploadet.  
  

ii.   Deadline  for  udfyldelse  og  upload  af  dokumenter  er  1.  januar,  men  gør  det  gerne  i  god  tid.  
Visse  dokumenter  kan  efter  aftale  med  Research  Exchange  eftersendes  samlet  til  
research@imcc.dk.  
  

iii.   Senest  8  uger  før  opholdets  start  modtager  du  Card  of  Acceptance.  Dette  finder  inde  på  
IFMSA's  hjemmeside,  samme  sted  som  eAF  blev  sendt  fra.  Heri  står  tildelt  by,  projekt,  navn  
på  din  kontaktperson.    
  

iv.   Senest  4  uger  før  opholdet  skal  du  sende  Card  of  Confirmation  via  IFMSA's  hjemmeside.  
Her  skal  stå  information  om  ankomsttidspunkt  og  -sted,  så  din  kontaktperson  kan  hente  dig.    
  

v.   Hvis  du  har  spørgsmål,  er  du  altid  velkommen  til  at  kontakte  din  lokale  Research  Exchange  
gruppe  eller  nationalformanden.    

	  


