
Bliv arrangør på Dissektionsturen ‘19 
 

Ansøgning: 
Der skrives en motiveret ansøgning, som sendes til: dissektionsturen@gmail.com.  

Ansøgningen skal være modtaget senest mandag den 11/02-2019.  

 

Om turen: 
Dissektionsturen er en fed rejse, som tager 30 til 50 medicinstuderende fra hele landet med på 14 dages 

hæsblæsende oplevelser om sommeren i Brno, Tjekkiet. Ved Masaryk University vil deltagerne (og 

arrangører) blive tilbudt 40 timers dissektionskursus, tilvejebragt af danske undervisere samt tjekkiske 

professorer. Vi udforsker naturligvis også den tjekkiske kultur, særligt deres stolte traditioner for billig øl og 

mad! Det tjekkiske byliv skal også opleves og her findes både Metromusik med sine mange dansehits, og 

TwoFaces, som mest af alt minder om at have et epileptisk anfald i et badebassin. Med i prisen er også en 

suveræn vinsmagning, hvor man bliver budt på lokal mad og vin i meget autentiske omgivelser. Vi tager 

også et smut i Europas største grotter – en fantastisk smuk naturoplevelse! Turen danner naturligvis 

grobund for et fantastisk fællesskab, som går på tværs af både semester og geografi. 

 

Udformning: 
Vi lægger hovedsageligt vægt på engagement og lyst. Det er vigtigt for os, at de kommende arrangører 

tager turen til sig og efter bedste evne udformer den, så den bliver en succes for deltagerne. Man skal som 

arrangør kunne holde mange bolde i luften, imens man samtidig samarbejder med medarrangører, 

undervisere og de tjekkiske professorer. Man skal desuden være opsøgende og kunne give sig i kast med 

nye og fremmede opgaver. Der vælges 3 arrangører, som varetager én af følgende: PR-ansvarlig, Tjekkiet-

ansvarlig eller økonomi-ansvarlig. Skriv gerne i din ansøgning, hvad du vil gerne arbejde med. 

Ansvarsopgaverne kan naturligvis fordeles anderledes efterfølgende - det er op til arrangørerne selv. 
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Bemærk, at turens varighed samt afgang/hjemkomst fastlægges ligeledes af arrangører og det tjekkiske 

universitet. 

Vi lægger desuden vægt på, om du har været på Dissektionsturen før, og/eller om du har været involveret i 

andre arrangørroller. Relevant arbejde/erfaringer bør også inddrages.  Intet af ovenstående er krav, men 

blot ting der lægges vægt på.  

Arrangører vil naturligvis stå med ansvaret for turens planlægning, men man vil altid kunne blive vejledt og 

guidet af tidligere års arrangører, hvis der er noget man er i tvivl om. IMCC varetager desuden meget af det 

administrative arbejde.  

Arrangører får turen til halv pris. Desuden gives der frivillige bevis af IMCC.  

Skriv endelig til  dissektionsturen@gmail.com, hvis du har spørgsmål. 

 

Ansøgningen skal indeholde  
Navn, mail, tlf.nr., universitet, semester, ønskede ansvarsområde, relevant erfaring/motivation og 

yndlingssang fra 2018.  

 

Venlig hilsen, 

Andreas Creutzburg, Benjamin Aarlev Salbo og Jurgis Vosylius (arrangørholdet for Dissektionsturen 2018) 
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