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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Svakako bi ga preporučio jer se nalazi u prvih 500 u svijetu. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Vrlo jednostavna. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Postoje i uvijek su dostupni. 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 U veleposlanstvu se vadi studentska viza za 70€ 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Nije se tražilo. 

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 pričaju engleski. 



Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Nije. 

 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Nisam upoznat s tim. 

 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Osnovno osiguranje koje je besplatno za cijeli period boravka. 

 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 U unajmljenom stanu u centru grada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Troškovi su niži nego kod nas tako da nije bilo potrebe za 

subvencijom. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Imali smo besplatni pokaz kao strani studenti. 

 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Potrošio sam još nešto svog novca, ali u osnovi je stipendija 

sasvim dovoljna. 

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Otvorio sam račun kod nas u banci koja ima i kod njih tako da 

nisam plaćao nikakvu proviziju. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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? 

 Postoje i par puta sam bio s njima na druženju. 

 

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? 

 

 Svakako. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Uživao sam u kulturi jer je bilo nešto novo. 

 

 

 

 

 

 



Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Treba dosta potvrda predati, ali brzo se to riješi. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Svi su bili zanimljivi tako da ne mogu posebno izdvojiti. 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Novi ljudi i nova poznanstva. 

 

 

 


