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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 sveučilište u Grazu jer Graz je poznat kao sveučilišni grad, a i drugi je grad po 

 veličini u Austriji. Također, sveučilište je imalo izvrsnu ponudu predmeta na engleskom jeziku, 

 kao i dodatne tečajeve njemačkog jezika u sklopu sveučilišnog programa. Posebno sam se zain-

 teresirala za predmete vezane uz Human resource management jer njih nisam imala prilike slu-

 šati na matičnom fakultetu.  

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina (obrasci, dostupnost informacija 

online, komunikacija s kontakt osobama na stranoj instituciji, brzina dobivanja informacija 

itd.)?  

 Cijela je procedura vrlo detaljno objašnjena na web stranici fakulteta, stoga nije bilo većih prob-

 lema prilikom prijave. Bilo je potrebno sve potrebne dokumente za prijavu staviti u jedan pdf do-

 kument te taj dokument poslati na službeni e-mail kontakt osobe na stranoj instituciji. Također na 

 moj e-mail stigao je i link za online obrazac, koji je bilo jednostavno ispuniti. Za sve vrijeme 

 mobilnosti imala sam mogućnost kontaktirati s jednom od koordinatorica za Erasmus na sveučili-

 štu domaćinu, ona je vrlo ažurno odgovarala na sve upite, odgovor se čekao najviše 12 sati, ali u 

 većini slučajeva stizao je u roku od 2 - 3 sata.  

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za studente na razmjeni koje možete 

kontaktirati? Jesu li pristupačni?   

 Postojale su kontakt osobe u uredu za međunarodnu suradnju na sveučilištu domaćina. Bili su vrlo 

 pristupačni i s dugogodišnjim iskustvom u radu s inozemnim studentima te su stoga bili od velike 



pomoći. Također, izradili su jednu brošuru koja je uvelike olakšavala 

snalaženje na sveučilištu, a koja nam je bila podijeljena tijekom prvog 

tjedna nastave. Sadržavala je sve informacije vezane uz otvaranje ra-

čuna u banci, pristup literaturi u knjižnici, kao i prijavu predmeta u nji-

hovom online sustavu.  

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na engleskom jeziku? Je li nužno znati i lo-

kalni jezik ili je moguće snaći se s poznavanjem engleskoga?  

 Sveučilište je imalo širok izbor kolegija na engleskom jeziku iz svih područja ekonomije. Bilo je  

 moguće snaći se svugdje s engleskim jezikom, budući da ga gotovo svi stanovnici jako dobro go-

 vore.  

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika?  

 Da. 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene i što biste preporučili?  

 Fitness, yoga, timski sportovi. Izbor je bio širok, a ja bih osobno preporučila yogu. 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja?  

 Europskom iskaznicom zdravstvenog 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 studenskom domu. Najbolji je savjet potražiti dom što ranije, oko 5 mjeseci 

 unaprijed jer se vrlo brzo pune kapaciteti. Moj je dom bio vrlo blizu kampusa pa mu je to bila veli-

 ka prednost. Trebalo je platiti kauciju od 500 € i prvu ratu za smještaj, cca 320 €.  



Životni troškovi - hrana – jeste li 

imali subvenciju na hranu kao 

student na razmjeni i koliko?  

Nije postojala nikakva subvencija na 

hranu.  

Javni prijevoz – jeste li imali sub-

venciju u zemlji/gradu domaćinu 

kao student na razmjeni? Koji pri-

jevoz biste preporučili koristiti?  

Postojala je subvencija na javni prije-

voz i bilo je moguće kupiti kartu na 5 

mjeseci za nešto manji iznos.  

 No, ja bih u svakom slučaju preporučila nabavku rabljenog bicikla, jer to je najlakši i najbrži 

 način prijevoza u Grazu.  

Je li Vam stipendija bila dovoljna za pokrivanje troškova života ili ste morali trošiti do-

datna sredstva? Imate li neke preporuke gdje i kako uštedjeti?  

 Stipendija mi nije bila dovoljna za pokrivanje troškova života, jer je studentski dom bio vrlo 

 skup. Štedjeti se može na način da sami kuhate, jer hrana u trgovinama nije skupa.  

Jeste li morali otvoriti račun u banci u zemlji domaćinu (koji su troškovi) ili ste mogli 

plaćati hrvatskim karticama?  

 Moglo se plaćati hrvatskom karticom, no ja sam otvorila račun u banci zemlje domaćina jer 

 mi je bilo potrebno za plaćanje doma te za korištenje praonice rublja u sklopu doma.  

Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy program – studenti mentori ili stu-

dentska udruga koja pomaže pri snalaženju, organiziraju razne izlete i druženja? Kako 

biste ih ocijenili?  

 Postoji buddy program u sklopu ESN programa, vrlo je dobro organiziran, potiče druženje iz

 među studenata na razmjeni. Organiziraju razna putovanja, izlete i zabave. Ocijenila bih ih naj-

 višom mogućom ocjenom.  

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?  

 Okruženje je bilo multinacionalno i zaista sam upoznala studente iz 

 svih krajeva svijeta.  



Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala velik izazov za vas, kako ste se na 

to pripremili?  

 Nije bilo nikakvih kulturalnih izazova te sam se vrlo brzo uklopila u novu sredinu.  

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili nakon povratka s mobilnosti - 

primjerice prilikom priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti kolegama?  

 Priznavanje kolegija bio je vrlo jednostavan postupak, bila je potrebna samo dokumentacija koja 

 je pristigla poštom sa sveučilišta domaćina i u kojoj je bilo prijepis svih stečenih ocjena i ECTS 

 bodova.  

Kojim ste kolegijima bili posebno zadovoljni na sveučilištu domaćinu? Koje biste preporu-

čili kolegama?  

 Current Topics of Management i Introduction to Sociology. 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski boravak u inozemstvu? Što će-

te najviše pamtiti s razmjene?  

 Preporučila bih im da se zabave, da putuju što je više moguće i da upoznaju što više novih ljudi. 

 Najviše ću pamtiti nove prijatelje, jer tijekom razmjene jedni smo drugima postali velika podrška i 

 obitelj. Svi smo prolazili kroz slične situacije te smo si uvelike olakšavali život.  



Naziv sveučilišta: Johannes Kepler University Linz 

Država: Austrija 

Program razmjene: Erasmus+  

Ime i prezime studenta: Anđela Katavić  

Ak. godina mobilnosti: ljetni semestar 2016./2017. 

Vrsta i godina studija: Diplomski sveučilišni studij 

"Poslovna ekonomija",  smjer Financije, 1. godina 

Email: andela.katavic7@gmail.com  

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? Biste li ga 

preporučili kolegama i zašto?  

  Zato sto je jako dobar i kvalitetan studij i svakako bih ga preporučila jer je jako pristupačan i pri-

 lagodljiv studentima.  

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina (obrasci, dostupnost informacija 

online, komunikacija s kontakt osobama na stranoj instituciji, brzina dobivanja informaci-

ja itd.)?  

 Svaka pohvala sveučilištu domaćinu zbog odlične komunikacije i lakoće administracije!  

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za studente na razmjeni koje možete 

kontaktirati? Jesu li pristupačni?   

 Postoje te su nadasve pristu-

 pačni i prijateljski nastrojeni. 

Ima li sveučilište domaćin ši-

rok izbor kolegija na engles-

kom jeziku? Je li nužno znati i 

lokalni jezik ili je moguće snaći 

se s poznavanjem engleskoga?  

 Engleski je sasvim dovoljan 

 iako nemaju baš puno izbora 

 kolegija na engleskom. 

 



Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika?  

Da. 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene i što biste preporuči-

li?  

Cultural sensitivity training te brojni izleti kroz Austriju. 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja?  

Koristila sam europsko zdravstveno osiguranje. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, 

kada savjetujete tražiti smještaj, 

jeste li trebali platiti akontaciju za 

smještaj, koliko ste plaćali smješ-

taj?  

 Plaćali smo polog, bili smo u do mu 

 koji je dobar te mjesečno plaćali za 

 dvokrevetnu sobu 260 €. 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na hranu kao student na razmjeni i koli-

ko?  

 Jako je mala subvencija tako da nije isplativo ići u menzu.  

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu domaćinu kao student na razmje-

ni? Koji prijevoz biste preporučili koristiti?  

 Da! Tramvaj i autobusi za samo 10 € mjesečno! Linz ag linien gradski prijevoz. 

Je li Vam stipendija bila dovoljna za pokrivanje troškova života ili ste morali trošiti dodat-

na sredstva? Imate li neke preporuke gdje i kako uštedjeti?  

 Ne, stipendija mi je bila malo. Svakako se može uštedjeti na hrani ako si sami pripremate ručak.  

Jeste li morali otvoriti račun u banci u zemlji domaćinu (koji su troškovi) ili ste mogli pla-

ćati hrvatskim karticama? 

 Otvorila sam račun u zemlji domaćinu bez troškova.  

Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy program – studenti mentori ili stu-

dentska udruga koja pomaže pri snalaženju, organiziraju razne izlete i druženja? Kako bis-

te ih ocijenili?  

 Imali smo sve tamo, najbolji mentori ikad!   



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?  

 Svi su Erasmusovci bili na jednom mjestu, odlična ekipa!  

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala velik izazov za vas, kako ste se na 

to pripremili?  

 Nisam se morala pripremati jer nije bila neki izazov, ali lijepo je iskustvo.  

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili nakon povratka s mobilnosti - 

primjerice prilikom priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti kolegama?  

 Jako komplicirano, kolege moraju pripremiti jako puno živaca i truda! EFZG je super, ali sveučilište 

 jako loše.  

Kojim ste kolegijima bili posebno zadovoljni na sveučilištu domaćinu? Koje biste preporu-

čili kolegama?  

 Financial Accounting i Negotiatian Skills!  

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski boravak u inozemstvu? Što ćete 

najviše pamtiti s razmjene?  

 Druženje i uživanje.  


