
Naziv sveučilišta: IESEG 

Država: Francuska 

Program razmjene: ERASMUS+ 

Ime i prezime studenta: Ana Kovač 

Ak. godina u kojem se ostvaruje mobilnost: ljetni 

semestar 2014./2015. 

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Apsolutno bih preporučila, željela sam Francusku, manji grad i 

zanimalo me više o domeni koju pruža fakultet. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Komunikacija sa stranim sveučilištem je odlična, brza i s 

potpunim informacijama, veoma simpatičnim i pristupačnim 

osobljem. 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Nisam. 

 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Postoji cijeli International club, studenti koji su veoma pristupačni 

tijekom razmjene, ali i prije ukoliko trebate neke informacije. 

Osim toga, postoji i Ured za međunarodnu suradnju gdje se 

također, vrlo jednostavno i brzo može doći do informacija. 

 

 



Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Nisam sigurna. 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Dovoljan je engleski i širok je izbor predmeta. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Različite aktivnosti, tandem, konverzacija u skupinama prema 

određenom jeziku, kulinarstvo, kazališna skupina… 



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? 

 Privatni smještaj u zgradi sa studentima, akontacija je bila u visini 

mjesečne rente koja se pri izlasku iz stana vraća. Minimalno 5 

mjeseci, ne preporučujem studentske domove. Mjesečna renta 400 

eura. 

 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Nisam, oko 300 eura za hranu. 

 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Nije potreban, mjesečno oko 20 eura, nema subvencije. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 pokrila niti troškove rente. 

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Može se plaćati  hrvatskim karticama, no ja sam otvorila francuski 

račun. Troškova nema, ukoliko se kartica koristi 5 puta mjesečno 

nakon 3 mjeseca imate pravo tražiti 50 eura.Treba biti uporan. 

Banke ne rade ponedjeljkom i komunikacija je uglavnom na 

francuskom. 

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. 

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? 

 100% međunarodno. 

 

 

 

 



 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Ne. 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti? 

 Veoma loše. Do informacija je veoma teško doći. Nepristupačnost 

osoblja i sporo procesuiranje informacija. 

 

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? 

 Nauči prije barem malo francuskog, ponesi poluprazan kofer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


