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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Prvenstveno sam se odlučila za odredeno sveučilište zbog države i 

njene pozicije u Europi, zatim zbog pozitivnih iskustava proslih 

erasmus studenata. Preporučam ga kolegama jer su studenti i 

profesori na stranom sveučilištu iznimno susretljivi i ljubazni 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Što se tiće prijave i informiranja ništa, ali baš ništa se neće obaviti 

samo. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Postoje, iznimno su pristupačni. Za vas su tu u svemu, bilo za 

zabavu, pomoć pri učenju ili za organizaciju putovanja. 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Viza nije bila potrebna. 

 



 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Trebala sam poslat dokaz o znanju stranog jezika, ali nisu nam 

specificirali razinu koja je potrebna.Mislim samo da je minimalna 

koju trebate imati B2, jezika na kojem vam se izvodi nastava 

 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Svi kolegiji bili su nam na engleskom jeziku.Govorni jezik grada 

u kojem sam ja bila je francuski, a moje znanje istog je bilo ravno 

nuli kada sam krenula na razmjenu. To je s jedne strane super 

stvar, jer ste prisiljeni nauciti jezik zbog nedovoljnog znanja 

engleskog jezika lokalnog stanovnistva. 

 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. 

 

 

 

 

 

 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Sport,ples,seminari. 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Ulazak u Europsku Uniju nam je olakšao pitanje zdravstvenog 

osiguranja. Pošto sam isla u zemlju koja je također članica imala 

sam karticu europskog zdravstvenog osiguranja. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Smjestaj nam je bio ok,ali samo zato jer smo mi tako htjele.Novce 

smo radije trošile na putovanja, a ne na luksuzan stan.Trazenje 

smjestaja je već mali problem jer iznajmljivači također ne pričaju 

engleski. Trebale smo platiti akontaciju. 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Dobila sam stipendiju što je uvelike olakšalo moj boravak 

u Belgiji. Kako smo živjele u stanu kuhale smo, a na faksu 

studenti nemaju iksicu tako da u pauzi od predavanja jedu 

sendviče. 

 

 

 

 

 

 



Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Koristile smo se javnim prijevozom na putu od stana do faksa te 

imale mjesečnu pokaznu kartu koja košta 15 eura što je stvarni u 

redu. To je cijena za sve, bez obzira da li si student, nezaposlen, 

zaposlen, jedini uvjet je da imas ispod 26 godina 

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 nikako nije dovoljna, ali uvelike olakša. Nemam 

preporuka kako uštedjeti, jer vec kad se ide razmjenu, treba sve 

vidjeti, probati i naoružati se podebljim novčanikom. 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Dobro je otvoriti račun, ako baš netko hoće. Ja sam koristila svoju 

Visa karticu bez problema u gotovo svim trgovinama. Podizanje 

gotovine ne preporučavam, prevelika je provizija. 

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 studentska udruga na faksu, moja ocjena za njih je +5. 

 

 

 

 

 



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? 

 Iz Hrvatske sam bila ja i jos jedna cura, tako da je okruženje bilo i 

više nego međunarodno. 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Boravak u stranoj zemlji za mene je bio kulturološki šok bez 

obzira što sam ostala na istom kontinentu. Nisam se nikako na to 

mogla pripremit, ali živeći tamo 5 mjeseci prihvatila sam i navikla 

se na sve.Super je osjećaj biti okružen s toliko različitih ljudi. 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Kolegama mogu preporučiti da se pripreme na glavobolje nakon 

povratka s razmjene. Administarciju sam nakon povratka s 

razmjene riješila tek nakon 3 mjeseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 

 Francuski i Španjolski jezik. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Uživajte,uživajte! Jedan, jedini i neponovljiv osjećaj. 
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Ghent sveučilište u top 100 u svijetu. Svakako bih preporučila, 

edukacija je odlična, ispiti su zahtjevni, ali savladivi, svaki 

predmet ima i projektni zadatak. Puno internacionalnih studenata. 

 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Proecedura je bila jasna i jednostavna. Komunikacija sa stranim 

sveučilištem u Ghentu odlična, sve informacije su dostupne 

online.  

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Da i da. 

 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Viza nije bila potrebna. 

 



Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Jesam, B2 razinu. 

 

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 ima jer su na master studijima većina predmeta na engleskom. 

Štoviše Ekonomski fakultet u Ghentu će napraviti i koraka dalje 

tako da će cijeli master studij biti na engleskom. sada je Dutch-

English master.  

 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. 

 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Najčešće se udruge bave time. ESN. 



Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Europsko zdravstveno osiguranje bilo mi je sasvim dovoljno. 

 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Dom. Što prije osobito za zimski semestar. 127eur depozit za ključ 

i karticu. 407 Eura je jedan mjesec. Isplati se svakako uzeti dom U 

Ghentu! 

 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Da, cijena obroka oko 3 do 5 eura. Subvencija oko 60%. 

 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Svi studenti voze bicikl. Popust na vlak za osobe ispod 26godina. 

 

 

 



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 pokrivala samo troškove smještaja. Za sve ostalo 

trošila sam dodatna sredstva. 

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Da. Nema troškova za erasmus studente. Mogla sam.plaćati i 

hrvatskom.karticom, ali je velika provizija. 

 

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. Odlično! Prezadovoljna buddyjem! 

 

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 itekako, neprocjenjivo iskustvo. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Učiš i prilagodiš se. 

 

 



S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 

 Chain management. 

 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 To još ne mogu odgovoriti u svoje ime, ali kolege koje su bili na 

erasmusu nisu imali velikih poteškoća. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Ljude koje sam upoznala. 
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Odabir prema poretku sveučilišta, preporučam. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Jednostavna. 

 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Postoje, jesu. 

 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Viza nije bila potrebna. 

 



 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Jesam, B2 razinu. 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Veliki izbor kolegija na engleskom jeziku. 

 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. 

 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Sport, bazeni, razgledavanje susjednih gradova i država... 

 

 



Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Europsko zdravstveno osiguranje bilo mi je sasvim dovoljno. 

 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Privatni smjestaj, blizina centra, 2 mjesečne rate je akontacija bila, 

390 eura cijena smještaja. 

 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Subvencija je kao studentima omogućena u sveučilišnim 

restoranima. 

 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Za vlak - mlađi od 26 godina imaju popuste, tramvaj - cijene 

mjesečnih karata u rangu sa Zagrebom. Korištenje bicikla 

najpopularnije je među studentima. 

 

 



Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Dodatna sredstva su potrebna. 

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Mogućnost plaćanja 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 i dobri su. 

 

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 međunarodno. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Novo i lijepo životno iskustvo. 

 

 

 



S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 

 Sa svima. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Nova poznanstva, životno iskustvo, mogućnost širenja znanja. 
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Odabrala sam državu Belgiju, točnije grad Bruxelles iz razloga što 

mi je želja nakon završenog diplomskog studija stažirati u Europs-

koj komisiji i ova prilika mi je bila ujedno i dobra priprema za 

moje daljnje korake u budućnosti, htjela sam upoznati jezik, grad i 

kulturu . 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Procedura prijave na sveučilište domaćina je bila više no jednos-

tavna, nakon nominacije domaćeg sveučilišta stranome bilo je pot-

rebno ispuniti par stvari koje je zahtijevalo sveučilište domaćin. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za stu-

dente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li pristu-

pačni? 

 Imaju izuzetno razvijenu ESN mrežu stalno su na raspolaganju za 

bilo kakva pitanja bilo osobna bilo vezana uz fakultet, te su izuzet-

no druželjubivi, dragi i uvijek spremni pomoći. Također za svakog 

studenta postoji i mogućnost da dobiju svog "buddyja" koji ih vo-

di i upoznaje kroz sam fakultet i obveze na njemu. 



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

dili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Nisam trebala studentsku vizu, samo je bilo potrebno prijaviti se 

nakon dolaska u roku nekih mjesec dana u njihove tzv. komune. 

Procedura je izuzetno jednostavna, ovisno u kojem kvartu živite 

provjerite na internetu koja je komuna za koji kvart nadležna, pro-

nađete adresu i odete tamo se prijaviti s papirima koje ste dobili na 

stranom svučilištu da ste student na razmjeni. 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Nisam trebala poslati nikakav dokument stranom sveučilištu o do-

kazu znanja stranog jezika s obzirom da sam to već bila dostavila 

domaćem sveučilištu, a i jasno je bilo vidljivo iz Learning Agree-

meneta koji su morale potpisati sve strane, koji mi je jezik glavni i 

koja je razina znanja. Naravno da je minimanlna razina znanja 

stranog jezika bila B2. 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na engles-

kom jeziku? Je li nužno znati i lokalni jezik ili se moguće 

snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Nema toliko širok izbor kolegija na engleskom jeziku, ali ima do-

voljno kako bi se ispunila zahtjevajuća kvota. Nije nužno znati lo-

kalni jezik. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Bio je ponuđen tečaj učenja lokalnog (francuskog jezika) koji se 

sastojao od intenzivnog tečaja tjedan dana prije početka semestra. 

 

 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu do-

maćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Dodatne aktivnosti poput sporta na sveučilištu domaćinu nisu bile 

ponuđene jer se radi o malom sveučilištu, ali s obzirom da posto-

janje i drugih sveučilišta u centru grada moglo se registrirati kod 

njih. 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Zavodu za zdravstveno osiguranje napravila karticu Europskog 

zdravstvenog osiguranja. 

 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, koli-

ko ste plaćali smještaj? 

 Bila sam smještena u centru grada u jednosobnom stanu. Mjesečni 

najam stana od 45 kvadrata je bio 750 eura plus režije. Akontacija 

se isto tako svakako plaća. Savjetujem unaprijed traženje smješta-

ja u blizini fakulteta . 

 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na hra-

nu kao student na razmjeni i koliko? 

Imala sam subvenciju od 

410 eura što mi nikako nije 

bilo dovoljno za pokriti 

mjesečne troškove života. 

 

 



 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila do-

voljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li neke 

preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Stipendija od 410 eura mi ni u kojem slučaju nije bila dovoljna za 

pokrivanje troškova života te sam morala trošiti dodatna sredstva. 

A za preporuku gdje i kako uštedjeti zaista nemam jer sve što sam 

trošila bilo je isključivo na osnovne životne potrebe jer nije bilo 

prevište mjesta za luksuz. 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Nisam trebala otvarati račun u Belgiji nego sam mogla koristiti 

svoju karticu od PBZ-a. Pri svakoj transakciji sam plaćala provizi-

ju. 

Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy prog-

ram – studenti mentori ili studentska udruga koji pomažu 

pri snalaženju, organiziraju razne izlete i druženja? Kako 

biste ih ocijenili? 

 Imaju izuzetno razvijene ESN programe isto kao i buddy progra-

me te pomažu pri snalaženju i organiziraju sve moguće događaje. 

Ocijenila bi ih s izvrsnim 5 

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 izuzetno međunarodno jer je bilo studenata od 

Južne Koreje, Njemačke, Češke, Poljske, Finske, Danske,  Ameri-

ke, Urugvaja, Kolumbije. Svi smo se družili i imali razna zajed-

nička iskustva. 



 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala ve-

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

 S obzirom da sam već prije same razmjene bila u Bruxellesu već 

sam se bila privikla na okruženje i kulturu, ali svakako je drugači-

ja od naše i potrebno je vrijeme adaptacije. Kada dođete počnete 

promatrati svijet oko sebe i usvajati njihove navike i ponašanja. 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti? 

 S administracijom prije odlaska nisam imala nikakvih problema, a 

s obzirom da sam se tek nedavno vratila vidjet ću tek što me čeka 

prilikom priznavanja kolegija. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na sveučiliš-

tu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

  Intercultural Topics te International Marketing, Negotiation and 

Communication. 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s razmje-

ne? 

 Preporučila bi im da nikako ne odustaju, ni kada je najteže, neka 

zgrabe priliku i iskoriste što više mogu jer ovakva prilika se pruža 

jednom u životu. 


