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RAZLOG ODLASKA NA DOTIČNO STRANO SVEUČILIŠTE, BISTE LI ISTO SVE-

UČILIŠTE PREPORUČILI KOLEGAMA? ZAŠTO? 

 

Odabrao sam Finsku kao zemlju gdje bih htio ići na razmjenu zbog toga što sam prije 3 godi-

ne posjetio prijateljicu u Finskoj i jako su mi se svidjele skandinavske zemlje i općenito nji-

hov način života. Također jedan od razloga zašto sam odabrao Finsku je i to što je Finska poz-

nata kao zemlja s najboljim sustavom obrazovanja i potpuno drugačijim metodama učenja i 

održavanja predavanja nego što je to slučaj kod nas. 

 

PROCEDURA PRIJAVE NA STRANO SVEUČILIŠTE? 

 

Procedura prijave na ovo sveučilište je vrlo jednostavna. Nakon što strano sveučilište prihvati 

nominaciju koju je poslalo matično sveučilište, potrebno je samo ispuniti online prijavu i oda-

brati kolegije koje želite slušati (biranje kolegija nije konačno, kada se dođe tamo može se sve 

promijeniti, tj. tek tamo se radi službeni odabir predmeta). 

Za sve informacije koje su vam potrebne ili bilo kakva pitanja može se obratiti djelatnicima 

Ureda za međunarodnu suradnju koji odgovaraju vrlo brzo, ponekad čak i isti dan kada je upit 

poslan. 

 

DJELATNICI UREDA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU NA STRANOM SVEUČI-

LIŠTU? 

 

Djelatnici Ureda za međunarodnu suradnju su stvarno odlični, izlaze svima u susret koliko 

god mogu, na sve upite odgovaraju vrlo brzo i jako su srdačni. 

Osobno najbolja stvar mi je bila kada su mi rekli u Uredu iz međunarodnu suradnju da bi htje-

li da im češće dolazimo i osobno pitamo ako nešto treba ili samo da pričamo i družimo se. 

 

STUDENTSKA VIZA? 

 

Za Finsku nije bila potrebna. 

 



 

DOKAZ O ZNANJU JEZIKA? 

 

Na strano sveučilište nije bilo potrebno slati dokaz o znanju stranog jezika, a da bi se normalno 

mogla pratiti predavanja smatram da je dovoljna razina B2 engleskog jezika. 

 

 

IZBOR KOLEGIJA? 

 

Izbor kolegija na engleskom jeziku je stvarno velik. Kolegiji se odabiru prilikom online prijave, 

ali se u prvom tjednu na stranom sveučilištu rade promjene u izboru ukoliko se rasporedi prekla-

paju ili ako želite upisati neki drugi kolegij. 

Znanje lokalnog jezika nije bilo nužno. 

Svima bih preporučio da upišu Human resource management te sve predmete koje predaju Mrs. 

Diane Ruppert ili Mr. Steven Crawford. 

 

 

UČENJE LOKALNOG JEZIKA? 

 

Prilikom odabira kolegija bilo je moguće odabrati i kolegij Finnish 1 for exchange students. 

 

 

DODATNE AKTIVNOSTI? 

 

Na JAMKU postoji vrlo dobro organizirana studentska organizacija koja tokom cijele godine 

organizira razna događanja za studente, npr. izleti, tulumi, druženja, sportske aktivnosti, po-

pusti u barovima i restoranima itd. 

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE? 

 

U Hrvatskoj sam izvadio europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Priznata je u svim članica-

ma Europske unije i ne plaća se, potrebno je samo dati zahtjev za izradu. 

 

SMJEŠTAJ? 

 

Smješten sam bio u studentskom domu koji je organiziran kao kompleks od nekoliko zgrada 

samo sa studentskim stanovima. Jyväskylä je pretežno studentski grad tako da postoji više tak-

vih kompleksa sa domovima pa je moguće i birati gdje želite biti. Prilikom online prijave na 

sveučilište oni vam daju i link na internet stranicu agencije za iznajmljivanje stanova u stu-

dentskim domovima. Odlično organizirano i vrlo jednostavno, potrebno je ispuniti osobne po-

datke, ako dolazite s nekim od prijatelja pa da vas smjeste zajedno, da li želite namješten stan, 

odnosno sobu. Za smještaj je najbolje prijaviti se odmah nakon što dobijete prihvatno pismo 

stranog sveučilišta kako ne bi ostali bez smještaja. Potrebno je uplatiti akontaciju od 500 eura 

koju dobijete natrag nakon odlaska. Dom je bio udaljen od grada i sveučilišta 10ak minuta vož-

nje autobusom. 



ŽIVOTNI TROŠKOVI – HRANA? 

 

Nisam primao subvenciju za prehranu. U blizini studentskog doma ima nekoliko supermar-

keta tako da je izbor stvarno velik i dobar. Cijena hrane je viša nego u Hrvatskoj, ali ne pre-

tjerano. 

 

 

JAVNI PRIJEVOZ? 

 

Nisam primao subvenciju za prijevoz, a pošto sam bio na razmjeni u zimskom semestru 

koristio sam autobus za prijevoz. Mjesečni pokaz za neograničen broj vožnji košta 55 eura 

mjesečno. Velik broj ljudi je bez obzira na loše vrijeme koristilo bicikle za prijevoz, a bi-

cikl stvarno preporučam ako se ide u ljetnom semestru. 

 

STIPENDIJA? 

 

Nisam primao stipendiju. 

 

NAČIN PLAĆANJA? 

 

Račun u banci sam htio otvoriti, ali nije bilo moguće jer nisam bio zaposlen i jer su mi rekli 

kako je Hrvatska sad u Europskoj uniji te da mogu kartice koristiti kod njih. 

 

BUDDY PROGRAM? 

 

Postoji buddy program za koji se prijavi ako to želite, gdje svaki dolazni student dobije 

svog mentora koji ga dočeka prilikom dolaska u grad, odvede do stana, sveučilišta, pokaže 

vam bitne stvari u gradu, gdje je što i stoji otvoren za bilo kakva pitanja i probleme. Kao 

što sam rekao, postoji i studentska udruga koja organizira izlete i druženja. 

Preporučam da se prilikom prijave za stan odabere i Survival kit. To je paket gdje dobijete 

tanjur, žlicu, vilicu, nož, zdjelicu i malu posudicu za kuhanje, jastuk, deku, poplun i jastuč-

nicu što će vam jako koristiti dok se ne snađete i nabavite još neke stvari. 

 

OKRUŽENJE? 

 

Okruženje na sveučilištu je bilo pretežno međunarodno, jako puno studenata na razmjeni sa 

svih strana svijeta. Mislim da nas je bilo na razmjeni oko 300. 

 

ADMINISTRACIJA - PRIZNAVANJE KOLEGIJA? 

 

Administracija u Hrvatskoj je puno kompliciranija nego u Finskoj jer ima previše ugovora i 

papira za sređivanje, ali to se brzo riješi. 

Nakon povratka s razmjene položeni kolegiji u Finskoj mi se nisu mogli priznati kao obve-

zni kolegiji na EFZG, tako da su mi onda poništili upisane izborne predmete za cijelu godi-

nu i umjesto njih priznali kolegije položene u Finskoj. 



PREPORUKE? 

 

Svima preporučujem odlazak na razmjenu jer je poseban doživljaj živjeti sam u stranoj 

zemlji, upoznati nove ljude iz cijeloga svijeta s kojima će i dalje održavati kontakte i 

to će pamtiti cijeli život kao odlično iskustvo. 


