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Naziv sveučilišta: Unywersitet Ekonomiczny w Poznaniu 

Program razmjene: ERASMUS 

Ime i prezime studenta: Martina Marjanović 

E-mail: martinamarjanovic89@gmail.com 

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

Godina studija, razina i smjer studija u trenutku mobilnosti: diplomski studij 

Poslovne ekonomije, smjer Turizam 

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

ma i zašto? 

 

Htjela sam ići u Poljsku i prijavila sam se za četiri različita sveučilišta u Poljskoj. Na kraju 

se ovo sveučilište pokazalo kao pun pogodak. Osobe za kontakt su uvijek bile spremne po-

moći, studenti iz ESN organizacije su uvijek bili na raspolaganju i trudili se boravak nam 

učiniti zabavnijim, a izbor kolegija na engleskom jeziku je bio sasvim zadovoljavajući. 

  

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

macija online komunikacija s kontakt osobama na stranoj instituciji, brzina dobiva-

nja informacija, itd.)? 

 

Svi obrasci i informacije potrebne za prijavu su bile dostupne na web stranicama fakulteta, 

a kontakt osobe na stranoj instituciji su bile izuzetno susretljive i uvijek spremne pomoći, i 

to u vrlo kratkom roku. 

 

 Postoje li na sveučilištu domaćinu zaposlenici zaduženi za međunarodne studente ko-

je možete uvijek kontaktirati i zvati ako imate pitanja? 

 

Na sveučilištu nam je uvijek bila na raspolaganju koordinatorica te ostatak osoblja u Uredu 

za međunarodnu suradnju. 

  

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

koliki su troškovi izrade? 

  

Studentsku vizu je bilo potrebno izraditi u veleposlanstvu Poljske u Zagrebu. U vezi proce-

dure sam kontaktirala veleposlanstvo, a oni su me obavijestili o dokumentima koje je bilo 

potrebno prikupiti. Izrada je bila besplatna za studente koji su bili nominirani za ERAS-

MUS stipendiju. 

  

 



 

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

jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 

Kao dokaz o znanju engleskog jezika na kojem se izvodila nastava, poslala sam stranom 

sveučilištu potvrdu s fakulteta o položenom stranom jeziku. 

 

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

kalni jezik ili se moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

  

Izbor kolegija na engleskom jeziku je bio dovoljno širok, a uglavnom je bilo moguće sna-

laziti se s poznavanjem engleskog jezika. 

  

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 

Tečaj učenja poljskog jezika je bio ponuđen u okviru ERASMUS programa, a na sveučili-

štu smo imali kolegij Polish language course for beginners koji sam osobno pohađala. 

  

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

biste preporučili? 

 

Od dodatnih aktivnosti nam je bilo ponuđeno bavljenje sportom, a ESN je često organizi-

rao putovanja za studente na razmjeni te različite društvene aktivnosti i izlaske. 

  

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

  

Zdravstveno osiguranje je bilo obavezno radi dobivanja vize za Poljsku. Policu putnog 

zdravstvenog osiguranja sam uplatila prije puta u Grawe osiguranju. 

 

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 u kojem su bili svi studenti s ekonomskog fakul-

teta. Najbolje se prijaviti što prije jer je broj mjesta u domu ograničen. Akontaciju nije 

potrebno platiti, cijena smještaja je 400 zlota mjesečno (oko 800kn), a udaljenost od sve-

učilišta, a samim time i užeg centra grada je oko 15 minuta. 

  

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

ni i koliko? 

 

Subvencije na hranu nema, ali postoji fakultetska kantina u kojoj je cijena hrane pristupa-

čnija studentima (od 15 do 20 kn). No cijene namirnica u Poljskoj općenito nisu skupe. U 

studentskom domu postoje kuhinje u kojima se može kuhati, a postoje i restorani u koji-

ma studenti imaju popust u određeno vrijeme. 

  

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



 

 

razmjeni? Koji prijevoz biste preporučili koristiti? 

 

Cijena mjesečne karte za studente je 53 zlota (oko 100 kn) i u nju je uključen prijevoz 

tramvajem i autobusom. 

 

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 dovoljna za troškove smještaja, prehrane i prijevoza. 

 

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

s hrvatskim karticama? 

 

Nisam otvarala račun u Poljskoj, nego sam koristila karticu Zagrebačke banke koja je dio 

Unicredit grupacije. Poljska banka Pekao također je dio iste grupacije pa sam transakcije na 

bankomatima te banke mogla obavljati bez provizije. 

  

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? 

  

Na sveučilištu postoji buddy program i vode ga studenti ESN organizacije. Mentori su se 

odlično pobrinuli za nas! 

  

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? 

 

Većina kolegija koje sam slušala su bili namijenjeni ERASMUS studentima, a živjela sam u 

domu u kojem smo svi bili zajedno smješteni, tako da sam većinu vremena provela u među-

narodnom okruženju. 

  

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? 

  

Administracija nakon povratka s fakulteta nije jednostavna, posebice ako se usporedi s ob-

vezama studenata iz nekih drugih zemalja koji se ne moraju zamarati s istim stvarima. U 

svakom slučaju savjetujem da se što prije posvete rješavanju administracije kako bi sve bilo 

obavljeno na vrijeme. 

  

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

preporučili kolegama? 

 

Bilo mi je zanimljivo učenje poljskog jezika, a osim toga mi je najizazovniji i najzanimlji-

viji kolegij bio Knowledge Management in Service Organizations. 

 



 

 
 Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski boravak u inozem 

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

Što ćete najviše pamtiti s razmjene? 

 

Ukoliko imate priliku, savjetujem da se prijavite na studijski program u inozemstvu jer je 

to zasigurno jedno od najboljih iskustava u životu. Imate mogućnost dokazati sami sebi da 

ste sposobni savladati razne izazove na koje ćete u životu nailaziti, vidjeti novu zemlju, 

putovati, naučiti strani jezik!  

 

 



 

 

Program razmjene: ERASMUS 

Ime i prezime studenta: Mario Bolkovac 

E-mail: bolkovacmario@gmail.com 

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

Godina studija, razina i smjer studija u trenutku mobilnosti:   

4.godina, preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije 

Naziv sveučilišta:  

University of Economics in Katowice 

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili i biste li ga preporučili kole-

gama i zašto? 

 

Odlučio sam se tako što mi se općenito sviđa Poljska i Poljaci, a također Sveučilište u 

Katowicama ima zaista odličan program za studente koji dolaze na razmjenu. Zatim sam 

proučio grad i područje u kojem se grad nalazi te shvatio da su u blizini mnogi zanimljivi 

gradovi i znamenitosti koje mogu posjetiti (Krakow, Czestochowa, Wroclaw, Auschwitz). 

Tako sam postao očaran Poljskom te jedva čekao doći u Katowice. 

 

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

macija online, komunikacija s kontakt osobama na stranoj instituciji, brzina dobiva-

nja informacija, itd.) 

 

Procedura prijave i dolaska na Sveučilište su bili iznimno jednostavni. Svi obrasci i infor-

macije su dostupne online, te ako vam nešto slučajno nije jasno iz opsežnih i cjelovitih in-

formacija na web stranici, uvijek možete kontaktirati zadužene osobe na mail ili telefon od 

kojih ćete dobiti brze i pouzdane odgovore. 

 

Postoje li na sveučilištu domaćinu zaposlenici zaduženi za međunarodne studente ko-

je možete uvijek kontaktirati i zvati ako imate pitanja? 

 

Naravno, postoji ured za međunarodne odnose te ured koji je zadužen za upise. Ljubazne 

službenice, uvijek na raspolaganju stranim studentima. 

 

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

i koliki su troškovi izrade? 

 

Je, trebala mi je studentska viza za Poljsku. Viza je bila besplatna, procedura zanemariva, 

sve je gotovo u roku od par dana. Pošto smo sada dio EU obitelji, vize našim studentima 

 više nisu potrebne. 



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

jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 

Sveučilište domaćim nije tražilo nikakve posebne potvrde o znanju stranog jezika. Dovolj-

no im je bilo da naše Sveučilište žigom potvrdi da student ima dovoljnu razinu znanja stra-

nog jezika. Znači potvrda s fakulteta je dovoljna. 

 

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

kalni jezik ili se moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 

Sveučilište u Katowicama nudi pregršt kolegija na engleskom jeziku, dovoljno je da vam 

kažem da ih je oko 80-ak. Od marketinških predmeta, financijskih, ekonomske teorije do 

menadžmenta. Za sve radnje je engleski bio više nego dovoljan, ponešto poljskoga nam je 

samo pomagalo u šarmiranju domaćih djevojaka :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 

Naravno, na orijentacijskome tjednu smo imali brzi tečaj poljskoga te je bio ponuđen i na 

Sveučilištu kao kolegij za početnike koji su svi strani studenti mogli upisati. Preporučam 

svakako (koristi od kolegija su višestruke). 

 

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

biste preporučili? 

 

Imali smo svoje tjedne termine za bavljenje nogometom, košarkom, rukometom, pliva-

njem (Sveučilište ima svoj bazen!!), odbojkom… Osim toga, tu je bio ESN koji se brinuo 

za naše svakojake društvene aktivnosti. U studentskome domu imate sobu sa televizorom i 

sobu za igranje. Također, blizu studentskoga doma su brojna igrališta i parkovi koji vam 

mogu poslužiti za rekreaciju. 

 

 



 

 
Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 

Izvadio sam kod Croatia Osiguranja putno-zdravstveno osiguranje za cijelo razdoblje ra-

zmjene, pošto obvezno i dopunsko od HZZO-a nije bilo dovoljno za izdavanje vize. Proce-

dura prejednostavna, cijena oko 1000 kn. Kako smo sada dio EU, dovoljno je samo od 

HZZO-a zatražiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja. 

 

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

titi akontaciju za smještaj, koliko ste plaćali smještaj, koliko ste bili udaljeni od sveu-

čilišta i grada? 

 

Bio sam smješten u studentskom domu od svoga matičnoga sveučilišta, bila je potrebna 

akontacija od 250 eura koja se vraća po završetku boravka u studentskom domu. Stu-

dentski dom je bio udaljen od centra grada i Sveučilišta 10 min vlakom, oko 25 min s bu-

som, te je smještaj u njemu koštao 100 eura mjesečno. U domu imate sve što vam je potre-

bno a također ćete se jako dobro upoznati sa noćnim klubom Kwadraty koji je u sklopu 

doma! 

 

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

i koliko? 

 

Životni troškovi u Poljskoj su zbilja niski, hrana i potrepštine zbilja prejeftine, klubovi, ka-

fići, brza hrana - sve jeftinije nego kod nas. Imaju menzu ali u Poljskoj nema subvencioni-

rane prehrane tako da je puno jeftinije kupovati namirnice u dućanu te ih sam pripremati. 

Vrlo je bitno da su Biedronka (supermarket) mjenjačnica, pošta i 24h shop i drugi, tik do 

studentskoga doma. 

 

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

zmjeni? Koji prijevoz biste preporučili koristiti? 

 

Naravno, uz studentsku karticu sveučilišta studenti imaju subvencioniran javni prijevoz te 

brojne druge popuste. Javni prijevoz je zbilja jeftin, oko 2 puta jeftiniji nego u Zagrebu. 

Ovisi na koje lokacije idete te gdje se više krećete, možete kupiti pojedinačne studentske 

karte ili pokaze za vlak ili bus+tramvaj. 

 
Je li Vam stipendija za pokri-

vanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti 

dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako 

uštedjeti? 

 

Uz stipendiju možda dodatnih 

50-100 eura ovisno o načinu 

života, koliko često putujete, 

kojim se aktivnostima bavite... 

Ali ako ste imalo umjereni čak 

i sama stipendija vam  



 

 
je dovoljna. Poljska je zbilja raznovrsna i jeftina. 

 

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

s hrvatskim karticama? 

 

Nisam trebao otvarati račun u drugoj banci jer mi je Zagrebačka banka omogućavala podi-

zanje gotovine s bankomata Bank Pekao bez naknade s obzirom da je član Unicredit grupe. 

Bank Pekao je najrasprostranjenija privatna banka u Poljskoj i ima bankomate doslovno 

svugdje tako da ako idete u Poljsku obavezno u Zagrebačkoj banci otvorite račun, jako bit-

no. 

 

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? 

 

Naravno dobije se mentora za cijelo razdoblje razmjene koji nam je uvijek za sve na raspo-

loganju te pored toga su tu i drugi mentori i članovi ESN-a koji se uvijek brinu o vama i or-

ganiziraju razne događaje. Orientation week, putovanja u Krakow, Wroclaw, Silesia days, 

Juwenalia... Ocjena, odličan! 

 

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 izrazito međunarodno, bilo je studenata iz cijele Europe a najviše iz Špa-

njolske. Pored toga, bilo je i studenata iz Kolumbije, Južne Koreje, Tajvana...  

 

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? 

 

Administracija meni nije bila nimalo zahtjevna koliko su nas plašili sa time. A vjerujte bilo 

kakva muka oko administracije će se zaboraviti i isplatiti već u prvom tjednu vaše avanture. 

 

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

preporučili kolegama? 

 

Economic psychology te Leadership skills training. Zanimljive teme, odlične i pristupačne 

profesorice, praktične i korisne vježbe, nezahtjevno ocjenjivanje… 

 

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

Što ćete najviše pamtiti s razmjene? 

 

Jooj samo da znate što bih ja dao da se mogu vratiti. Slušaj me kolega, nemoj se nimalo 

dvoumiti jer te čeka nešto fenomenalno! I preporuka za Poljsku, koja me je osvojila u sva-

kom pogledu. 


