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

ma i zašto? 

  

Za sveučilište sam se prije svega odlučio zbog poznavanja talijanskog jezika i želje da isti 

usavršim. Također mi se svidjela ideja da idem studirati u manji grad gdje neću previše vre-

mena gubiti u prometu te gdje će mi sigurno i životni troškovi biti manji. Konačno, sam iz-

gled grada, odlična lokacija zbog blizine svih većih gradova, te brdovita priroda su me samo 

dodatno privukli. 

 

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

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

informacija, itd.)? 

  

Sveučilište u Macerati ima svoj ured za studente s razmjene gdje rade vrlo mlade i simpatič-

ne bivše studentice. Znaju nekoliko jezika tako da sporazumijevanje nije problem. Kako je i 

većina njih prije bila na razmjeni, jako dobro znaju što kome treba objasniti te što je bitno 

za napomenuti. Redovno sam od njih dobivao razne obavještajne mailove kako bi me pra-

vodobno informirali i uputili koje korake moram poduzeti. 

 

Postoje li na sveučilištu domaćinu zaposlenici zaduženi za međunarodne studente koje 

možete uvijek kontaktirati i zvati ako imate pitanja? 

 

To je ured za studente s razmjene ili skraćeno CRI (centro raporti internazionali). 

  

Jeste li trebali studentsku vizu za tu zemlju? Gdje ste vadili i kakva je bila procedura i 

koliki su troškovi izrade? 

  

Budući da tada Hrvatska još nije bila u EU, potrebna mi je bila studentska viza koju sam na-

pravio u veleposlanstvu Italije u Zagrebu, te sam tamo morao napraviti boravišnu dozvolu.  

 

  

 

Program razmjene: ERASMUS 

Ime i prezime studenta: Viktor Podravski 

E-mail: pred.viktor@gmail.com 

Akademska godina odlaska na mobilnost: 2012./2013., zimski semestar 

Godina studija, razina i smjer studija u trenutku mobilnosti: 3. godina, preddip-

lomski studij, Poslovna ekonomija 

Naziv sveučilišta: Universita degli studi di Macerata 



 2 

 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokumente kao dokaz o znanju stranog je-

zika? Koja razina znanja se tražila? 

 

Nije bilo nužno, ali sam ja poslao. Isto tako sveučilište je dva tjedna prije početka predava-

nja organiziralo tečaj talijanskog jezika za sve studenta koji dolaze na razmjenu. 

 

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

ni jezik ili se moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 

S obzirom da se mogu odabrati predmeti sa svih fakulteta, tada se može naći dovoljan broj 

predmeta na engleskom. Međutim, ako se slušaju samo predmeti na Ekonomskom fakultetu, 

tamo su svega tri predmeta na engleskom, tako da je poželjno znanje talijanskog jezika. 

  

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 

Tečaj je bio ponuđen dva tjedna prije početka predavanja i bio je besplatan. Također je nosi-

o 6 ECTS bodova. 

  

Koje dodatne aktivnosti su bile ponuđene na sveučilištu domaćinu (npr. sport ) i što 

biste preporučili? 

 

Postojale su radionice kao radio postaja, zbor, informatičke radionice... 

  

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 

Osigurao sam se u Hrvatskoj u jednoj domaćoj osiguravajućoj kući. 

  

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti smještaj, jeste li trebali platiti 

akontaciju za smještaj, koliko ste plaćali smještaj, koliko ste bili udaljeni od sveučilišta 

i grada? 

  

Imao sam sreću da sam uspio dobiti studentski dom koji je namijenjen samo za dečke. Zap-

ravo je riječ o maloj zgradi od 16 soba odmah uz željezničku stanicu svega 10 minuta pješ-

ke do centra. Svatko ima svoju sobu s kupaonicom, a to se mjesečno plaća 180 €. Jedini 

problem je nedostatak interneta, međutim to se moglo riješiti USB stikom. Postoji i  privatni 

smještaj koji nije osjetno skuplji. 

  

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

koliko? 

 

Postoji menza za koju se dobije kartica tako da obrok onda košta 3 ili 5 €, a inače je 5 ili 7 

€. Za 3 € se dobije tanjur tijesta, a za 5 € tanjur tijesta, te neko meso s prilogom. Kartica se 

nadopunjuje iznosom po želji. 

  

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

zmjeni? Koji prijevoz biste preporučili koristiti? 
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Budući da je sve bilo blizu javni prijevoz nisam ni koristio, ali cijena jednosmjerne autobus 

karte bila je 1,10 €. 

 

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 je iznosila 400 €, ali sam ju dobio naknadno jer sam prvotno išao kao zero-

grant student. Mjesečno mi to nije bilo dosta za pokrivanje troškova jer sam prosječno troši-

o oko 750 € na mjesec. 

  

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

s hrvatskim karticama? 

  

Budući da su naše banke u talijanskom vlasništvu, mogao sam najnormalnije plaćati našim 

karticama. Isto tako sam mogao podizati novac na bankomatima UniCredit grupe bez provi-

zije. 

  

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 buddy kojega sveučilište nudi kao pomoć u prvim danima dok se ne snađete, ali ga 

ja nisam uzeo jer mi nije bio potreban. 

  

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? 

  

Pretežno su na razmjeni bili studenti iz Španjolske, Poljske i Kine. Bilo je još njih iz Nje-

mačke, Francuske, Turske, Cipra, Bugarske, Irske... 

  

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

- primjerice prilikom priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti kole-

gama? 

 

Tu nisam imao nekih pretjeranih problema. Po dolasku sam otišao u Sveučilišni centar za 

mobilnost, a potom na fakultet u sobu za razmjene i tamo su me lijepo uputili na daljnje ko-

rake. U Italiji sam isto dobio sve potrebne papire na vrijeme. 

   

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na sveučilištu domaćinu? Koje biste 

preporučili kolegama? 

  

Bio sam zadovoljan sa predmetom Geografia della globalizzazione (globalna geografija) i 

Economia dell'impresa (ekonomija poduzeća). 

 

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

Što ćete najviše pamtiti s razmjene? 

  

To iskustvo življenja u stranoj zemlji, putovanja, upoznavanje njihove kulture, stvaranje pri-

jateljstva s drugim studentima koji su isto na razmjeni, živjeti sam i ovisiti sam o sebi. 
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili i biste li ga preporučili kolega-

ma i zašto? 

 

Htjela sam otići na razmjenu u Italiju zbog jezika jer sam već učila talijanski tako da sam ga 

na razmjeni i usavršila. 

 

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

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

informacija, itd.) 

 

Procedura prijave je bila dosta jednostavna, trebala sam popuniti nekolicinu obrazaca i pos-

lati im elektroničkom poštom. Imala sam kontakt osobe sa sveučilišta koja mi je pomogla 

savjetima i informacijama ako bi negdje zapelo pri prijavi. 

 

Postoje li na sveučilištu domaćinu zaposlenici zaduženi za međunarodne studente koje 

možete uvijek kontaktirati i zvati ako imate pitanja? 

 

Postoji odjel za međunarodnu razmjenu kojima sam se javila čim sam stigla. Pomogli su mi 

sa smještajem i općenito da se snađem za prvu ruku. Također postoji studentska udruga koja 

se bavi isključivo razmjenom studenata te su bili cijelo vrijeme tu da nam pomognu što god 

da nam zatreba, te su organizirali razne izlete, druženja, zabave i sl. 

 

Jeste li trebali studentsku vizu za tu zemlju? Gdje ste vadili i kakva je bila procedura i 

koliki su troškovi izrade? 

 

Trebala sam vizu i izvadila sam je u talijanskom veleposlanstvu u Zagrebu. Troškova se ne 

sjećam ali su bili do 100 eura. 

 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokumente kao dokaz o znanju stranog je-

zika? Koja razina znanja se tražila? 

 

Naziv sveučilišta: Universita del Salento 

Program razmjene: ERASMUS 

Ime i prezime studenta: Tanja Mijatović 

E-mail: tanjazd@gmail.com 

Akademska godina odlaska na mobilnost: 2011./2012., ljetni semestar 

Godina studija, razina i smjer studija u trenutku mobilnosti:   

Diplomski studij, smjer Analiza i poslovno planiranje 
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Nisu tražili dokaz o znanju talijanskog jezika. 

 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na engleskom? Je li nužno znati i lokalni 

jezik ili se moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 

Ne mogu baš reći da je bio širok izbor ali postojali su kolegiji i na engleskom jeziku. Ja sam 

ipak slušala kolegije na talijanskom jer mi je cilj i bio usavršiti talijanski jezik. 

 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 

Tečaj učenja lokalnog jezika je trajao cijeli semestar, dva puta tjedno. Nakon toga smo pola-

gali ispit te dobili diplomu. 

 

Koje dodatne aktivnosti su bile ponuđene na sveučilištu domaćinu (npr. sport ) i što 

biste preporučili? 

 

Sveučilište nam nije nudilo dodatne aktivnosti osim učenja jezika ali je lokalna studentska 

udruga organizirala "tandem", tečaj učenja stranog jezika po izboru, te sam se priključila to-

me. Također su organizirali tečaj salse, što je bila izvrsna prilika za upoznati i one studente s 

kojima se nisam imala priliku prije družiti. 

 

Kako ste riješili pitanje zdravstve-     

nog osiguranja? 

 

Zdravstveno osiguranje je moralo biti 

uplaćeno u talijanskoj pošti tako da 

sam prebacila novce na račun prijate-

ljici koja živi u Italiji i ona mi je up-

latila zdravstveno osiguranje za pola 

godine. Mislim da je iznos za pola 

godine bio 50 eura. 

 

 

 

 

 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti smještaj, jeste li trebali platiti 

akontaciju za smještaj, koliko ste plaćali smještaj, koliko ste bili udaljeni od sveučilišta 

i grada? 

 

Bila sam smještena u studentskom domu. Akontaciju sam platila kad sam tamo došla, dakle 

platila sam kad sam došla za tekući mjesec i za mjesec unaprijed. Mjesečna najamnina je iz-

nosila 120 eura a dom se nalazio u samom centru grada. Do sveučilišta mi je trebalo 20 mi-

nuta autobusom. Savjetujem svima da traže dom jer je to odlična prilika za upoznati lokalne 

studente uz koje se najbolje upozna grad, običaji, jezik i sl. 
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Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na hranu kao student na razmjeni i 

koliko? 

 

Hranila sam se u studentskoj menzi u domu. Svaki obrok je iznosio 3 eura, a dobila bih pre-

djelo, glavno jelo, prilog, salatu i desert. U menzi su služili ručak i večeru. 

 

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

zmjeni? Koji prijevoz biste preporučili koristiti? 

 

Svim studentima, pa tako i nama s razmjene je subvencioniran prijevoz. Mjesečni pokaz za 

autobus je iznosio 10 eura 

 

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

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

 

Stipendija bi mi bila dovoljna da nisam putovala unutar Italije i na Maltu. Zbog redovitih 

putovanja, ipak sam morala koristiti i dodatna sredstva ali ona nisu iznosila više od 1000 eu-

ra za svih 5 mjeseci. 

 

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

s hrvatskim karticama? 

 

Nisam morala otvoriti račun, nosila sam dosta novaca u gotovini a stipendiju sam podizala s 

moje domaće kartice, provizija nije bila velika, te mi je bilo jednostavnije tako nego otvarati 

talijanski račun. 

 

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 se studenti iz studentske udruge za pomoć ERASMUS-

ovcima zaista potrudili da nam olakšaju boravak i učine ga zanimljivijim. Ocijenila bih ga 

vrlo dobrim, mada i oni imaju prostora za napredak. Po mom mišljenju, organizirali su puno 

zabava ali jako malo izleta, te smo se za to morali samostalno organizirati, što mi nije bio 

problem, ali smatram da bi bilo zanimljivije da su oni organizirali i više izleta na kojima bis-

mo išli u većim grupama. 

 

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? 

 

Može se reći da je okruženje bilo međunarodno iako je ipak većina bila Španjolaca (od 160 

studenata s razmjene, bilo je 80ak Španjolaca), što se može pripisati blizini i srodnošću Itali-

je i Španjolske. No, bilo je i studenata iz Japana, Australije, Rumunjske, Brazila, Belgije, 

Francuske itd., te sam stekla poznanstva i prijateljstva stvarno sa svih strana svijeta. 
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Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili nakon povratka s mobilnosti 

- primjerice prilikom priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti kole-

gama? 

 

Što se tiče priznavanja kolegija, nisam imala nikakvih problema, jer sam tražila da mi se pri-

hvate svi izborni predmeti, te sam tako napisala i u molbi. Glavne predmete sam ipak morala 

polagati nakon povratka jer na talijanskom sveučilištu nisam pronašla srodne predmete na 

diplomskom studiju. 

 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na sveučilištu domaćinu? Koje biste pre-

poručili kolegama? 

 

Risk Management i Globalization and developement. 

 

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

ćete najviše pamtiti s razmjene? 

 

Preporučila bih im da ih ne obeshrabri potrebna administracija, dokumentacija ili možda ne-

dovoljno poznavanje jezika jer je razmjena odlično iskustvo i stvarno se isplati potruditi se 

ostvariti je. 

 

 


