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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Odlučila sam se za zemlju i za grad, ne za sveučilište. Ne bih 

preporučila drugim kolegama jer se jako puno radi i očekuje od 

studenata što se nikako ne isplati za studente Ekonomije,kojima se 

većina predmeta ne priznaje na našem sveučilištu. 

 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Nakon proučavanja online informacija o predmetima i dobivanja 

uputa osobno i putem maila od koordinatora, morali smo sami 

uskladiti rasporede i prijaviti ih u sustavu. 

 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Postoje u uredu za međunarodnu suradnju i osobe koje su nam 

dodijeljene kao naši koordinatori za nastavu. Svi su jako 

pristupačni, redovito odgovaraju na mailove. 



Jeste li trebali studentsku vizu za tu zemlju? Gdje ste je 

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Nisam. 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Ukoliko sam htjela upisati predmete sa smjera general 

management, trebala sam poslati dokaz o C1 razini engleskog 

jezika. 

 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

engleskom jeziku? Je li nužno znati i lokalni jezik ili se 

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Sveučilište ima veliki izbor kolegija na engleskom tako da se 

može snaći samo znanjem tog jezika. 

 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. 

 

 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Veliki izbor sportskih aktivnosti, volontiranja za razne studentske 

organizacije. Ja sam osobno upisala 2 sportske aktivnosti i to bih 

preporučila. 

 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Europsko zdravstveno osiguranje. 

 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Bila sam smještena u Juliuß Raab studentskom domu, akontacija 

je bila 300 eura. Za smještaj sam se prijavila preko ureda za 

međunarodnu suradnju u siječnju. Dom je koštao 250 eura 

mjesečno za dvokrevetnu sobu sa vlastitom kupaonicom. 

 

 

 

 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Nismo imali subvenciju na hranu. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Kao studenti imali smo pravo na mjesečni pokaz koji uključuje 

sav javni prijevoz za 10 eura mjesečno. 

 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Stipendija mi nikako nije bila dovoljna pa su mi roditelji sali još 

dodatna sredstva. 

 

Jeste li morali otvoriti račun u banci u toj zemlji (koji su 

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Austrijski račun sam otvorila u svrhu plaćanja studentskog doma, 

bio je besplatan. Inače sam mogla plaćati i hrvatskim karticama. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy 

program – studenti mentori ili studentska udruga koji 

pomažu pri snalaženju, organiziraju razne izlete i 

druženja? Kako biste ih ocijenili? 

 Postoji, REFI Linz, organizirali su razna događanje i izlete, puno 

su nam pomagali. Čista petica. 

 

Je li okruženje u kojem ste se našli na sveučilištu domaćinu 

bilo međunarodno, tj. je li bilo drugih stranih studenata s 

kojima ste se družili i mogli dijeliti iskustva i savjete? 

 

 Da. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

velik izazov za vas, kako ste se na to pripremili? 

 Austrija je vrlo blizu Hrvatskoj tako da nije bilo velikih 

kulturoloških razlika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Nemam iskustva sa administracijom još jer svi odlaze na godišnji 

odmor sada kada studenti s razmjene u ljetnom semestru moraju 

rješavati papirologiju. 

 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Svi za učenje njemačkog jezika. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Preporučila bih da se fokusiraju na upoznavanje novih ljudi i 

stvaranje veza. 
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Nakon prijašnjih razmjena na velikim sveučilištima i u velikim 

gradovima, htjela sam isprobati kako je to studirati u manjem 

gradu, na viskoj poslovnoj skoli. Iskustvo je bilo vrlo zanimljivo, 

nastava se odvija u manjim grupama, profesori i osoblje na 

fakultetu imaju vrlo osoban pristup prema svakom studentu te se 

studenti međusobno bolje povezu. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Zadovoljavajuća. Konktakt osobe su vrlo ažurne i pristupačne. 

 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati?  

 Postoji koordinatorica koja se bavi administrativnim pitanjima, 

organizatorica društvenih događanja za strane studente i profesorica 

koja predaje većinu kolegija za studente na razmjeni te je također 

zadužena za organizaciju. 



Jeste li trebali studentsku vizu za tu zemlju? Gdje ste je 

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Ne. 

 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Sveučilištu domaćinu nije trebalo slati nikakve dodatne potvrde o 

znanju jezika. 

 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

engleskom jeziku? Je li nužno znati i lokalni jezik ili se 

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Izbor kolegija na engleskom jeziku je širok, kako kolegija za 

studente na razmjeni (Incomings), tako i redovnih kolegija s 

diplomskog studija. Nije nužno znati lokalni jezik, iako je u 

slučaju poznavanja lokalnog jezika izbor kolegija nesto veći. 

 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 U sklopu ponude kolegija za studente na razmjeni bila je ponuđena 

mogučnost učenja njemačkog jezika, za sve razine znanja. Prvi 

tjedan su svi zainteresirani studenti bili u istoj grupi, kasnije su bili 

rasporedeni u pojedninačne grupe, na temelju razine znanja jezika. 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Na sveučilistu je postojala mogućnost polaganja internacionalno 

priznatih certifikata za njemacki i engleski jezik.OESD 

(Oesterreichische Sprachdiplom) je certifikat koji vrijedi 

dozivotno, a studenti na razmjeni su ga mogli polagati po puno 

jeftinijoj cijeni. 

 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Imala sam Europsku zdravstvenu iskaznicu. 

 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Bila sam smještena u studentskom domu, koji je u sklopu 

kampusa bio povezan s fakultetom. Smještaj je iznosio 224 eura , 

a akontacija je bila u iznosu od jedne mjesečne rate. 

 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Hrana je bila poprilično skupa, primjerice meni je ručak u menzi 

je kostao oko 5 eura, a ne postoje nikakvi popusti za studente. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Postojala je studentska kartica kojom je taxi (koji je koristi 

umjesto busa) kostao duplo jeftinije. 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Stipendija je bila dovoljna za studentski zivot. Preporučila bih 

kuhanje u domu umjesto jela u menzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeste li morali otvoriti račun u banci u toj zemlji (koji su 

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Bilo je moguće plaćati s hrvatskim karticama, ali preporučila bih 

otvaranje studentskog računa u banci, budući da je besplatan, a 

korištenjem lokalne kartice se ne mora plaćati provizija prilikom 

podizanja novca. 

Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy 

program – studenti mentori ili studentska udruga koji 

pomažu pri snalaženju, organiziraju razne izlete i 

druženja? Kako biste ih ocijenili? 

 Ne postoji buddy program, ali su osobe u uredu za međunarodnu 

suradnju vrlo angažirane oko studenata na razmjeni. 

Je li okruženje u kojem ste se našli na sveučilištu domaćinu 

bilo međunarodno, tj. je li bilo drugih stranih studenata s 

kojima ste se družili i mogli dijeliti iskustva i savjete? 

 Bućuci da je fakultet orijentiran na podrucje Srednje i Jugoistočne 

Europe, dosta studenata na razmjeni bila je iz CEE zemalja. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

velik izazov za vas, kako ste se na to pripremili? 

 Tijekom dosadašnjeg školovanja sam već boravila u Austriji, tako 

da mi je kultura već bila otprije poznata. 

 

 

 

 

 

 



Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti? 

 Korektna. Savjetujem da se unaprijed raspitaju kod profesora koji 

su nositelji odredenih kolegija ukoliko žele da im se priznaju kao 

obvezni. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Kolegiji sa diplomskog studija European studies su mi bili 

posebno zanimljivi.  

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Preporučila bih da maksimalno iskoriste vrijeme, što više putuju, 

te da se ne zatvaraju u zatvoreni krug sa vlastitim zemljacima, već 

da budu otvoreni za upoznavanje različitih ljudi i različitih 

kultura. 
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? Biste 

li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Odlučila sam se za JOSZEF zbog mog prethodnog znanja njemačkog 

i engleskog - želje da studiram na ta dva jezika, zbog smjera 

menadžment za CEE zemlje i zbog obavezno odrađene prakse kako 

bi se dobio certifikat. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Vrlo duga i kaotična. Izbor kolegija na WU se odvija online (mjesec 

do dva prije početka semestra) i u vrlo kratkom vremenu (par 

sekundi) se pozatvaraju kolegiji jer se ispuni kvota. Ozbiljno se 

posvetiti tome i organizirati! 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za studente 

na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li pristupačni? 

 Osim koordinatorice nitko drugi. 

Jeste li trebali studentsku vizu za tu zemlju? Gdje ste je 

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Ne. 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Da. C1 razina za JOSZEF studente. 

 



Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

engleskom jeziku? Je li nužno znati i lokalni jezik ili se 

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Da, izbor je širok i toplo ih preporučam. Nije nužno poznavanje 

njemačkog, ali je poželjno. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. Preporučam . 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Od aktivnosti - konferencije, workshopove, besplatni konzulting 

za životopis. 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Europska kartica zdravstvenog osiguranja je dovoljna za osnovno 

zdravstveno osiguranje. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Kaucija za smjestaj iznosi od 250 - 1300 eura (u prosjeku mozete 

ocekivati 800 

eura).  

Smjestila sam 

se u Vet-Med 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Postoji menza - skuplja opcija, tako da je isplativije kuhanje. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Semestralna karta za stranca košta 175 eura i pokriva sve vrste 

prijevoza na podrucju grada. 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Nije bila dosta. Za život  potrebno je 750 - 800 eura mjesečno. 

Jeftin smjestaj pronaći na vrijeme je najbolja usteda! 

Jeste li morali otvoriti račun u banci u toj zemlji (koji su 

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Mora se otvoriti račun u Austriji da bi se mogao platiti semestar 

(18,17 eur) na WU i da bi se mogla primati stipendija. 

 



Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy 

program – studenti mentori ili studentska udruga koji 

pomažu pri snalaženju, organiziraju razne izlete i 

druženja? Kako biste ih ocijenili? 

 Da, ali nisam ih koristila tako da ne mogu ocijeniti. 

 

Je li okruženje u kojem ste se našli na sveučilištu domaćinu 

bilo međunarodno, tj. je li bilo drugih stranih studenata s 

kojima ste se družili i mogli dijeliti iskustva i savjete? 

 

 Da. Ponajvise sa studentima iz Azije i centralno-istočne Europe. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

velik izazov za vas, kako ste se na to pripremili? 

 Austrijska kultura se poprilično razlikuje, ali WU je svojim 

internacionalnim okruženjem priuštio ugodan prelazak na drukčiji 

način života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Vrlo transparentan sustav na WU po pitanju ocjena - sve je prošlo 

bez poteškoća. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Doing Business in Arab World, Doing Business with China i  

njemački. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Na ovu razmjenu ići jedino ako se odlučite za smjerove: 

menadžment, konzulting, financije i prodaja. 
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Odlučila sam se za MCI zbog odličnog programa, odnosno 

ponude kolegija sa internacionalnog programa i smjera Business 

& Management. Kako mi je druga želja bila poboljšati znanje 

njemačkog, a fakultet nudi i školu stranih jezika, odmah sam se 

odlučila i za tečaj njemačkog. MCI bih svakako preporučila svim 

studentima zainteresiranima za Menadžment. Predavači na MCI-u 

dolaze iz raznih dijelova svijeta i uglavnom većina njih vodi svoj 

privatni posao ili su zaposleni u nekim poduzećima, što je odlično 

jer možete naučiti puno od njih - o svijetu businessa, o njihovoj 

kulturi i zemlji. Naučit ćete kako neke stvari funkcioniraju na 

različit način u različitim dijelovima svijeta. Mislim da je to velika 

prednost tog fakulteta. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Prije samog dolaska u Innsbruck, dobila sam zaista puno 

informacija putem e-maila od koordinatorice sa MCI-a tako da 

ništa nije ostalo nepoznato. Također, ukoliko sam imala bilo kakav 

problem sve bi se riješilo u istom danu. Prijava se vršila pomoću 

MCI account-a za koje smo dobili korisničko ime i lozinku. Ondje 

je bio popis kolegija koje možemo odabrati, a na njihovom web-u 

postoje sve potrebne informacije o kolegijima. Jedino se ne može 

vidjeti raspored. Njega smo dobili kasnije. Kolegiji se mogu 

mijenjati i prije dolaska i još 2 tjedna poslije dolaska na MCI. 



Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Za svaki problem mogli smo bilo kada kontaktirati International 

Relations Office za koje imam same riječi hvale! Zaista su bili 

dragi i pristupačni. Također, prije dolaska dobili smo e-mail o 

MCI buddy-ijima koji su bili zaduženi za nas. Grupa od 5-6 

studenata je dobila svog buddy-ja kojega bismo mogli kontaktirati 

za bilo što tijekom boravka. Konkretno, osoba zadužena za mene 

je podigla u uredu doma ključeve moje sobe i dočekala me u 

gradu isti dan kada sam stigla. Zatim mi je pomogla riješiti svu 

papirologiju oko prijave boravka, otvaranja računa u banci itd. 

 

Jeste li trebali studentsku vizu za tu zemlju? Gdje ste je 

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Viza mi nije bila potrebna. 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Nitko me nije tražio dokaz o znanju engleskog jezika, no student 

je trebao imati barem razinu B2. Koliko sam mogla vidjeti, od 

iduće akademske godine svi studenti će imati online testiranje 

engleskog jezika (osim onih kojima je engleski materinji jezik ili 

koji imaju položenu određenu razinu TOEFl-a, IELTS-a i 

Cambridge testa). 

 

 

 

 

 



Ima li sveučilište 

domaćin širok izbor 

kolegija na engleskom 

jeziku? Je li nužno 

znati i lokalni jezik ili 

se moguće snaći s 

poznavanjem 

engleskoga? 

 Izbor kolegija na engleskom jeziku je zbilja širok i zanimljiv. 

Ukoliko netko želi, može slušati kolegije i na njemačkom jeziku, 

no za to je potrebno testiranje kako bi se vidjelo na kojoj je razini 

student i može li pratiti nastavu.  

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Bilo je ponuđeno više tečaja stranih jezika na samom MCI-u. 

Tečaj je koštao 95 eura. 

 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Studentska udruga ESN je organizirala razne izlete, gledanje 

filmova, tečaj plesa Salsa, druženja. MCI je imao ponudu izleta, 

druženja svojih studenata u klubovima ili na terasi na fakultetu sa 

super pogledom na Alpe. Imali su i Tandem program za 

poboljšanje stranih jezika svojih studenata - napišete koje jezike 

"nudite"/govorite i koje biste ste voljeli poboljšati te kontaktirate 

nekog studenta sa liste. Sve sami dogovarate s kim želite i kada 

želite. Također, imali su mnogo konferencija sa gostima 

predavačima iz poslovnog svijeta koji su govorili o svojim 

iskustvima u biznisu. To je isto bilo zanimljivo. 

 

 



Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Za Austriju mi je bila dovoljna Europska zdravstvena iskaznica, 

no tko želi može platiti policu osiguranja. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Bila sam smještena u domu u samom centru u starom gradu. 

Udaljenost od faksa je bila manje od 10 min. pješke. Iako postoji i 

agencija OEAD koja traži smještaj za studenta, ja sam odlučila 

potražiti sve sama čim sam saznala da odlazim na razmjenu (na 

webu MCI-a postoji brošura domova). Mislim da to ispadne 

jeftinije jer OEAD uzima proviziju. Neki studenti su bili u 

stanovima. Nekad je i to bolja opcija (ako ostajete duže) jer je 

komotnije.Bila sam u jednokrevetnoj sobi sa kupaonom i plaćala 

sam ju 309 EUR mjesečno, a depozit je bio 700 EUR. Savjetujem 

traženje smještaja što prije i ako želite odsjesti u nekom od WIST 

domova (kao što sam ja), nemojte dozvoliti da vam naplate 

smještaj za mjesece u kojima nećete boraviti u domu! Ako vam 

bude nešto čudno oko cijene u bilo kakvom domu, odmah 

kontaktirajte svog buddy-ja da vam pomogne i riješi situaciju što 

bolje za vas. Ne potpisujte ugovor prije toga! 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

Menza je odmah nasuprot faksa i 

ručak je koštao oko 4 EUR 

ukoliko ste imali MCI karticu. 

Mislim da je inače euro više. 

Inače, na hranu sam mjesečno 

trošila oko 200 EUR. . 

 

 



Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

Javni prijevoz sam koristila svega par puta jer sam živjela u centru. 

Karta u jednom smjeru za bus/tramvaj košta oko 2,30 eura. Studenti 

koji su živjeli dalje od faksa su kupili rabljeni bicikl i to im se isplatilo. 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

Stipendija mi nije bila dovoljna jer je većina novca otpala na dom, ali 

uštedjeti se može svakako. Pogotovo na hrani, koja je najjeftinija u 

Hoferu (voće i povrće pogotovo). U Mpreis-u su imali akcije svaki dan 

na neki drugi proizvod tako da se i tu može uštedjeti pokoji euro. Isto 

tako, ako možete ponesite si hranu od doma na predavanja jer mislim 

da je preskupo jesti svaki dan u menzi. Na taj način nećete imati velike 

troškove.Kako javni prijevoz baš i nije jeftin, mislim da je dobra ideja 

nabaviti bicikl. Možete ostaviti post o kupnji rabljenog bicikla u nekoj 

Facebook grupi kao što to rade i svi ostali (npr. grupa Erasmus 

Innsbruck). 

Jeste li morali otvoriti račun u banci u toj zemlji (koji su 

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

Otvorila sam studentski račun u baci Sparkasse (nije bilo nikakvih 

troškova vođenja računa). Svako slanje novca iz Hrvatske ili korištenje 

hrvatskih kartica znači uzimanje određene provizije od strane banke i 

to ne bih preporučila. Ako imate nekoga iz obitelji, tko živi u zemlji 

unutar Eurozone, može vam uplatiti pokoju svotu eura na vaš austrijski 

račun i tu se ne gubi niti cent.  

 

 

 



Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy 

program – studenti mentori ili studentska udruga koji 

pomažu pri snalaženju, organiziraju razne izlete i 

druženja? Kako biste ih ocijenili? 

 U prethodnim pitanjima sam navela par primjera situacija kako 

buddy pomaže i za što ih sve možete kontaktirati ili pak 

International Relations Office koji je zaista bio za čistu peticu :-) 

Također, MCI je imao i psihologa za sve one koji se osjećaju 

tužno, usamljeno ili imaju bilo kakve druge probleme.  

Je li okruženje u kojem ste se našli na sveučilištu domaćinu 

bilo međunarodno, tj. je li bilo drugih stranih studenata s 

kojima ste se družili i mogli dijeliti iskustva i savjete? 

 Studenata je bilo iz cijelog svijeta i to mi se zbilja jako svidjelo - 

npr. J. Koreja, SAD, Kanada, Maroko, Hong Kong, Kina, Brazil, 

Argentina, Čile, Indija, Kazahstan i naravno puno studenata iz 

Europe. Mislim da je bilo vrlo zanimljivo raditi u grupama sa 

toliko različitih ljudi jer se može puno naučiti o drugim kulturama, 

a to nam samo može pomoći u budućnosti. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

velik izazov za vas, kako ste se na to pripremili? 

 Dok nisam sjela u auto, nisam uopće posložila u svojoj glavi 

činjenicu da se približio dan odlaska i da zbilja odlazim negdje na 

semestar. Iako se radilo o Austriji koja nije toliko udaljena od 

Hrvatske i s čijom sam kulturom dobro upoznata, ipak je to bio 

jedan novi izazov za mene. Čim upoznate prve ljude odmah se 

osjećate odlično! Više se ne želite niti vratiti kući. 

 

 

 



Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Prvo savjetujem da birate kolegije koji vas zaista zanimaju i koje 

želite imati kasnije u svojoj diplomi. Nisam imala nikakve 

probleme sa administracijom prije ili poslije odlaska. Papire za 

priznavanje kolegija sam tek predala i nadam se da će svi biti 

priznati. Eventualno mogu preporučiti da uzmete sve potvrđene 

syllabuse kolegija koje ste ondje slušali, tako da morate kasnije 

briniti o tome i slati nepotrebne e-mailove. To vam je potrebno za 

priznavanje. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Zapravo su svi kolegiji koje sam odabrala bili dobri, no svakako 

preporučujem kolegij International Management (Sylvain 

Charlebois) i Introduction to International Business (Florian 

Bauer). To su mi bila dva najbolja kolegija i dva najbolja 

profesora. 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Nemojte razmišljati o Erasmusu samo kao o nekom partijanju. 

Istina je da će biti zabava i druženja i to je isto dobar način za 

upoznati nove ljude, ali prijavite ono što vas zanima i od čega ćete 

kasnije imati koristi kada budete tražili posao ili dok se budete 

profesionalno usavršavali. To je jedno nezaboravno iskustvo koje 

će vas definitivno promijeniti i proširiti vam vidike. Isto tako, to je 

jeftini način studiranja na dobrim stranim fakultetima i stjecanja 

novog znanja. Iskoristite to!  

 



Naziv sveučilišta: Wirtschaftsuniversität Wien 

(WU) 

Program razmjene: JOSZEF 

Ime i prezime studenta: Stella Bartol 

Ak. godina u kojem se ostvaruje mobilnost: 

akademska godina 2014./2015. 

stella.bartol@gmail.com 

 

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Već sam boravila na WU tokom svojega ERASMUS semestra. 

Buduči da sam tada stekla vrlo pozitivne dojmove o sveučilistu i o 

nastavnom osoblju odlučila sam se ponovno prijaviti, no za drugi 

program. Fakultet je veoma cijenjen u ovome dijelu Europe, 

prepoznat je od strane međunarodnih studenata koji ga rado odabiru 

za destinaciju svoje akademske mobilnosti pa tako sveučilište 

obiluje studentima iz raznih zemalja, kontinenata, moguce je čuti 

razne jezike itd. Svidjela mi se i ponuda predmeta na engleskome 

jeziku kao i koncept malih nastavnih grupa, interaktivne nastave, 

praktičnoga rada itd. Preporučila bi WU svakome. Boravak na 

fakultetu učinio je mnogo ugodnijim novo izgrađeni, moderni 

kampus. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Vrlo su pristupačni i uslužni. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati?  

 Postoje exchange kordinatori kao i kordinatori za upis kolegija 

kojima se uvijek možete obratiti. Budući da su često zatrpani 

poslom i upitima bolje ih je osobno posjetiti nego im pisati. 



Jeste li trebali studentsku vizu za tu zemlju? Gdje ste je 

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Ne. 

 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Nisam slala nikakve dodatne dokumente. 

 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

engleskom jeziku? Je li nužno znati i lokalni jezik ili se 

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Sveučilište ima bogatu ponudu kolegija na engleskom, svatko 

može naći nešto za sebe. U Beču mnogo ljudi govori engleski i 

hrvatski tako da snalaženje ne bi trebao biti veliki problem. 

 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Na fakultetu se moze upisati poslovni njemački besplatno. 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Ponuden je bio Tandem learning program za učenje stranih jezika. 

Poanta je spojiti dvoje izvornih govornika koji zele naučiti jezik 

onoga drugoga. 

 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Imala sam Europsku zdravstvenu iskaznicu. 

 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Živjela sam u studentskom domu, morala sam uplatiti depozit 

kako bih mogla izvršiti rezervaciju smještaja, za smještaj se 

potrebno vrlo rano prijaviti. Smještaj sam plaćala 530 eura 

mjesećno. 

 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Hrana na fakultetu nije subvencionirana te jedan ručak košta 

izmedu 5 i 6 eura. Za život mi je trebalo 600 eura. 

 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Moguće je kupiti semestralnu kartu za javni prijevoz, ona košta 

150 ili 75 eura, ovisno o prebivalištu. 

 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Stipendija mi nije bila dovoljna za sve troškove. Dobivala sam 

JOSZEF stipendiju u iznosu od 550 eura u zimskom semestru, a u 

ljetnome CEEPUS stipnediju u iznosu od 930 eura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeste li morali otvoriti račun u banci u toj zemlji (koji su 

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Otvorila sam studentski račun u Erste banci, besplatno. Moguće je 

plaćati i hrvatskim karticama. 

Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy 

program – studenti mentori ili studentska udruga koji 

pomažu pri snalaženju, organiziraju razne izlete i 

druženja? Kako biste ih ocijenili? 

 Postoji, ali nisam to koristila, nije bilo potrebe. 

Je li okruženje u kojem ste se našli na sveučilištu domaćinu 

bilo međunarodno, tj. je li bilo drugih stranih studenata s 

kojima ste se družili i mogli dijeliti iskustva i savjete? 

 Vrlo međunarodno okruzenje. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

velik izazov za vas, kako ste se na to pripremili? 

 Nova kultura je predstavljala izazov, ali sam se uglavnom družila 

sa djevojkama iz Srbije i Bosne i Hercegovine tako da nisam 

imala velikih problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti? 

 Svi će mi predmeti biti priznati kao izborni. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Financial Management I, Strategic Management I, Corporate 

Investment Decisions and Financial Statement Analysis, Business 

English Communication, poslovni njemacki, TOP SIM Business 

Simulation Game, International M&A 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Da svakako idu, da tu odluku neće požaliti. Najbolje iskustvo u 

životu, velika prilika za osobni i profesionalni razvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


