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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? Biste li ga preporučili kolegama i 

zašto?  

  Za sveučilište sam se odlučio jer je drugačije od našeg sistema školovanja - sveučilište primijenje-

 nih znanosti pa se nastava bazira na stvarnim poslovnim slučajevima te izradi konkretnih projekata 

 i planova. Preporučio bih ga kao odmak od našeg klasičnog modela visokog školstva i Erasmus u 

 kojemu je bitan timski rad i primjena znanja.  

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

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

itd.)?  

 Prijava je bila vrlo brza i jednostavna. Apsolutno sve može se obaviti putem e-maila i interneta. Sve 

 potrebne informacije dostupne su online ili ih sveučilište šalje putem e-maila. Kompletna je admini-

 stracija vrlo ljubazna i uslužna. Brzina nije jača strana, ali podnošljivo je.  

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za studente na razmjeni koje možete 

kontaktirati? Jesu li pristupačni?   

Sveučilište ima ured za dolazne studente na 

razini sveučilišta, a k tome i  za svaki pojedina-

čni program razmjene. Dostupni su putem Fa-

cebooka, WhatsAppa, telefona, e-maila ili oso-

bno u uredovno vrijeme te su vrlo ljubazni. U 

vrijeme terorističkih napada pitali su sve stu-

dente jesmo li dobro  za slučaj da smo putovali.  



Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na engleskom jeziku? 

Je li nužno znati i lokalni jezik ili je moguće snaći se s poznavanjem 

engleskoga?  

Sveučilište ima brojne programe dostupne na engleskom, sukladno tome i ko-

legije. Također, kompletno stanovništvo priča i engleski i njemački i to vrlo 

dobro te se vrlo lako sporazumjeti u svakoj situaciji.  

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika?  

 Tečaj lokalnog jezika nije bio ponuđen.  

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene i što biste preporučili?  

 Sveučilište je financiralo team building, te smo u sklopu izbornog kolegija putovali u Den Haag i 

 Bruxelles, također o trošku sveučilišta. Potiče se članstvo u brojnim studentskim organizacijama.  

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja?  

 Uz EKZO karticu platio sam i dodatnu policu osiguranja u Nizozemskoj koja pokriva i troškove 

 eventualne štete, odgovornosti, gubitka imovine i sl.  

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

akontaciju za smještaj, koliko ste plaćali smještaj?  

 Smješten sam u studentskom domu, u dvosobnoj jedinici sa vlastitim sanitarnim čvorom i kuhi-

 njom. Smještaj treba tražiti što prije moguće jer mjesta u domu brzo odu, a stanove nije lako 

 pronaći. Akontacija je bila uplata prvog i zadnjeg mjeseca + troškovi rezervacije. Smještaj je ra-

 zmjerno skup za dobiveno - 

 440 € mjesečno.  

Životni troškovi - hrana – 

jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na ra-

zmjeni i koliko?  

 Subvencija na hranu ne 

 postoji, kao niti menze.  



Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu domaći-

nu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste preporučili koris-

titi?  

 Subvencija za javni prijevoz za strane državljane ne postoji. Javni 

 prijevoz i nije pretjerano bitan jer u Nizozemskoj sve se obavlja bici-

 klom! Najjeftiniji, najzdraviji i najpraktičniji način prijevoza u Nizo-

 zemskoj.  

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

sredstva? Imate li neke prepo-

ruke gdje i kako uštedjeti?  

 Stipendija nije dovoljna za pok-

 rivanje troškova života. Ušted-

 jeti se može ako se ne putuje 

 te ako se hrani isključivo u vla-

 stitom aranžmanu jeftinijim na-

 mirnicama.  

Jeste li morali otvoriti račun u 

banci u zemlji domaćinu (koji su 

troškovi) ili ste mogli plaćati hr-

vatskim karticama?  

 Hrvatske debitne kartice prihvaćene su svugdje, kreditne samo ponegdje. Otvaranje računa nije 

 obvezno, ali je korisno. Neke se stvari mogu platiti isključivo preko nizozemskog računa.  

Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy program – studenti mentori ili stu-

dentska udruga koja pomaže pri snalaženju, organiziraju razne izlete i druženja? Kako bis-

te ih ocijenili?  

 Pojedini lokalni studenti uključeni u program ujedno su i buddyji internacionalnim studentima. Ta-

 kođer, administratori i profesori vrlo su uključeni u studentske aktivnosti te su dostupni za pomoć 

 ili informacije.  

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?  

 Studenti su iz svih krajeva svijeta što je odlično i obogaćuje program još više!  

 



 
Je li nova kultura kojom ste bili 

okruženi predstavljala velik 

izazov za vas, kako ste se na to 

pripremili?  

Ovdašnja kultura odlično mi odgo-

vara te nije bilo nikakvih izazova. S 

Nizozemcima, kao i s pripadnicima 

svih ostalih kultura koje sam susreo 

vrlo se dobro slažem. 

Koja su Vaša iskustva s admini-

stracijom prije odlaska ili na-

kon povratka s mobilnosti -  

primjerice prilikom priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti kolegama?   

 Naišao sam na pokoju poteškoću s administracijom na svakom koraku razmjene.  

Kojim ste kolegijima bili posebno zadovoljni na sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili 

kolegama?  

 Najbolji kolegij bio je Cross-Cultural Management & Negotiations. Vrlo koristan, primjenjiv i izve-

 den na zanimljiv način. Vrijedno iskustvo u svakom pogledu.  

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

najviše pamtiti s razmjene?  

 Ukoliko postoji dilema, treba se definitivno odvažiti i prigrliti tu priliku! Uz obrazovanje na stranoj 

 obrazovnoj instituciji student na razmjeni dobiva mnogo više. Samostalnost, znanje, sposobnost za 

 "odrasli život", nezaboravna iskustva, zabavu i ono najbitnije, prijatelje.  
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? Biste li ga preporučili kolegama i 

zašto?  

 Birala sam prema kvaliteti - Erasmus School of Economics vjerojatno je najkvalitetnija te najug- 

 lednija škola koja nam se nudila. Svakako bih je preporučila, pogotovo studentima smjera Eko-

 nomija, kao i studentima koji su zainteresirani za financije zbog izuzetno naprednih i zahtjevnih 

 kolegija iz ovih područja te izvanrednih profesora s puno praktičnog iskustva. Osim odličnih pro-

 fesora i izvanredno organiziranog sveučilišta, studentima na razmjeni omogućeno je uključivanje 

 u brojne dodatne aktivnosti, od Language Sharing programa, do brojnih marketinških, financij-

 skih, investicijskih klubova, bez obzira na kratko trajanje razmjene. Cijelo je sveučilište interna- 

 cionalno orijentirano, zbog čega je prilagodba jako lagana. Kampus je izuzetno prilagođen potre-

 bama studenata, knjižnice su odlične za učenje i odlično opremljene, a za one ambicioznije velika 

 je prednost svakako fenomenalna baza podataka, znanstvenih radova u sklopu knjižnice kojima 

 kao student imate pristup za vrijeme razmjene. Ne postoji poseban tretman za studente na  



 od 170 različitih nacija. Grad stvoren za širenje kako akademskih tako i kulturnih horizonta. I apso-

 lutno svi pričaju odličan engleski :)  

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

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

itd.)?  

 Procedura je kompleksnija s "naše strane", no ured za međunarodnu suradnju u Zvonimirovoj, kao 

 i onaj u Rotterdamu, vrlo brzo odgovara na sva pitanja i nedoumice. Što se tiče komuniciranja na 

 samom stranom sveučilištu, dobit ćete izuzetno jasne upute što i kako napraviti, dok prijave na 

 ispite oni obavljaju za vas.  

Postoje li na sveučilištu domaći-

nu osobe zadužene za studente 

na razmjeni koje možete kon-

taktirati? Jesu li pristupačni?  

 Da, sve rješavaju u dan-dva, na 

 sva pitanja znaju odgovoriti i 

 postoji poseban ured za među-

 narodne studente. 

Ima li sveučilište domaćin širok 

izbor kolegija na engleskom je-

ziku? Je li nužno znati i lokalni 

jezik ili je moguće snaći se s po-

znavanjem engleskoga?  

 U prvom se dijelu bira minor od 12 ili 15 ECTS bodova (izbor od 4-5 različitih), dok se u drugom 

 dijelu biraju 3 ili 4 izborna kolegija između 10-ak, također vrlo raznovrsnih. Engleski je službeniji u 

 praksi nego nizozemski, a Nizozemci pričaju najčešće puno bolji engleski od bilo kojeg našeg politi

 čara :) Ne treba vam niti jedna riječ nizozemskog.   

 

 

Erasmusu u smislu prilagodbe težine gradiva ili odvojeno ispitivanje, što je 

odlično ukoliko želite testirati svoje sposobnosti i znanje. Ono što je poseb-

no - imate ured odgovoran za vas gdje sve možete pitati i riješiti vrlo brzo. 

Što se tiče Rotterdama kao grada, sigurno ćete se jako ugodno iznenaditi -  

noćni je život odličan, prometna povezanost izvrsna (kako unutar grada, 

tako i s Amsterdamom), mnogo je kulturnih sadržaja, a u gradu živi više  



Je li bio ponuđen tečaj učenja 

lokalnog jezika?  

Da. 

Koje su dodatne aktivnosti bile 

ponuđene i što biste preporučili?  

Svi studentski klubovi i informacije o 

istima se mogu naći online, u njima 

možete sudjelovati za vrijeme ra-

zmjene, no program je intenzivan i to 

je možda bolja opcija za one koji pla-

niraju ostati duže od 4 mjeseca koli-

ko traje razmjena.  

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja?  

 Europska zdravstvena iskaznica - platila sam doktora kada sam trebala i tražila povrat od HZZO-a 

 po povratku. Potrebno je registrirati se kod nekog doktora, to možete napraviti kada vam zatre-

 ba, no možda je uputno napraviti to odmah po dolasku za slučaj da vam je nešto hitno.  

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

akontaciju za smještaj, koliko ste plaćali smještaj?  

 U studentskom domu. Informacije o svim načinima traženja smještaja možete naći online na stra-

 nicama fakulteta. Traženje smještaja najveća je mana ove razmjene, zato što zagrebačko sveuči-

 lište jako kasno raspisuje natječaj za razmjenu. Primjerice, većina inozemnih kolega na razmjeni 

 putem Erasmusa znala je da dolazi na razmjenu još u prosincu, a mi tek krajem travnja što jako 

 otežava situaciju studentima koji odlaze na razmjenu u zimskom semestru, do te mjere da bih 

 preporučila odlazak u ljetnom. Smještaj smo cimerica i ja pronašle tjedan dana prije odlaska na-

 kon cijelog ljeta traženja, potpuno nepotrebno stresno. www.sshxl.nl/en/cities/rotterdam organi-

 zacija je koja renta većinu domova. Akontacija za domove ne plaća se, no na većini se stranica 

 (ova i većina drugih) plaća paušalni iznos za registraciju, najčešće više od 10 eura. Za registraciju 

 na ovoj stranici potreban je Acceptance letter te odobrenje sveučilišta za vas osobno da možete 

 rentati. Ostale stranice su: nestpick, housinganywhere, pararius, kamernet itd.  

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

student na razmjeni i koliko?  

 Ne postoji subvencija na hranu, a menze su dosta skupe, 5-7 eura 

 za ne baš dobar obrok. Kako su svi životni troškovi dosta visoki, a  

http://www.sshxl.nl/en/cities/rotterdam


 hrana u  menzama nije toliko kvalitetna, možda je najbolje kuhati 

 doma.  

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu domaći-

nu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste preporučili koris-

titi?  

 Ne postoje subvencije - najbolje je kupiti bicikl i prodati ga na kraju 

 razmjene. Puno ih možete pronaći na facebook grupi: Commodity 

 market Rotterdam. Za javni prijevoz i vlak je najbolje po dolasku  

 kupiti OV Chipcard, a ako ostajete cijelu godinu, kupiti personalizirani OV zbog posebnih popusta.  

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

sredstva? Imate li neke preporuke gdje i kako uštedjeti?  

 Stipendija najčešće ne pokriva niti stanarine koje su jako skupe u Nizozemskoj. Morala sam uložiti 

 više nego duplo dodatnih sredstava. Mjesečni troškovi sa stanarinom su oko 1000-1200 eura, ovisi 

 kakve navike imate. Uštedite svakako kuhanjem doma, kupnjom bicikla i minimalnim trošenjem na 

 skupi javni prijevoz, alkoholna pića u klubovima te pijenjem kave vani.  

Jeste li morali otvoriti račun u banci u zemlji domaćinu (koji su troškovi) ili ste mogli plaća-

ti hrvatskim karticama?  

 Nisam morala, no svakako bih preporučila ING banku zbog jednostavnog otvaranja računa i zato 

 što karticu dobijete na ruke pri otvaranju računa. 

 Nizozemci gotovo uopće ne nose gotovinu sa so-

 bom, puno se toga plaća beskontaktnom karticom.  

Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran 

buddy program – studenti mentori ili studentska 

udruga koja pomaže pri snalaženju, organiziraju 

razne izlete i druženja? Kako biste ih ocijenili?  

 Postoji u sklopu Erasmus Student Networka i sva-

 kako bih preporučila uključivanje u sve aktivnosti 

 koje organiziraju, budući da u njima sudjeluje veći-

 na inozemnih studenata. Organiziraju brojne izle-

 te, zabave svaki utorak i većina je ljudi izuzetno 

 pristupačna, draga i druželjubiva.  



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?  

 Izuzetno je internacionalno okruženje, svi ste "u istoj kaši" i o svakom ćete se problem moći kon-

 zultirati. Uvijek se možete i sveučilištu obratiti za sve probleme.  

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala velik izazov za vas, kako ste se na 

to pripremili?  

 Osobno jako mi se svidio nizozemski mentalitet, a upozorena sam da su jako otvoreni, direktni i 

 kažu sve što misle. To mi se jako svidjelo, jako su kritični, radišni i efikasni te cijene ljude koji su 

 također takvi. Prije svega upoznat ćete se s rigidnom nizozemskom radnom etikom koju nameće 

 sveučilište, no kako se radi o jako multikulturalnom sveučilištu, imat ćete velik izbor ljudi s kojima 

 ćete se družiti.  

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

primjerice prilikom priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti kolegama?  

 Sve je jasno objašnjeno u uputama, samo trebate paziti na jasne rokove u uputama sveučilišta i 

 internim uputama fakultetskog ureda za međunarodnu suradnju. Sve dokumente preporučam ske-

 nirati i za osobnu evidenciju, da ih imate na mailu uvijek ako ste nešto zaboravili poslati.  

Kojim ste kolegijima bili posebno zadovoljni na sveučilištu domaćinu? Koje biste preporu-

čili kolegama?  

 Minor Marketing and Innovation zaista je izuzetno informativan, inspirativan kolegij u kojem ćete 

 jako puno čitati, pisati, kritički razmišljati i slušati dva izvanredna profesora dr. Floriana Deut-

 zmanna i dr. sc. Stefana Stremerscha.  

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

najviše pamtiti s razmjene?  

 Boravak u tako izuzetno multikulturalnom gradu zaista će vam otvoriti brojne nove perspektive i 

 učiniti vas puno tolerantnijom osobom. Mentalitet ljudi tamo potpuno je drugačiji od našeg i mis-

 lim da je to, uz odličan program na faksu, najbolje što možete iskusiti. Zaista ćete imati znatno 

 više kriterije za ponašanje ljudi koje vam je prihvatljivo, odnos profesora prema studentima, više 

 samopouzdanja i puno veće ambicije. Promijenit će vam se  

 očekivanja od faksa, samih sebe i drugih ljudi kada vidite koliko to 

 može biti bolje od onog na što ste naviknuli - zabavnije, kvalitetnije 

 učenje i upotrebljivije znanje.  



Naziv sveučilišta: Erasmus School of Economics - Erasmus 

University Rotterdam  

Država: Nizozemska 

Program razmjene: Erasmus+  

Ime i prezime studenta: Azra Ćevapović  

Ak. godina mobilnosti: zimski semestar 2016./2017. 

Vrsta i godina studija: Preddiplomski sveučilišni studij 

"Bachelor Degree in Business", 4. godina 

Email: azra.cevapovic@gmail.com  

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? Biste li ga preporučili kolegama i 

zašto?  

 Najbitniji faktor bila je kvaliteta obrazovanja na sveučilištu, preporučila bih ga jer je odlično za 

 stjecanje novih znanja. 

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

online, komunikacija s kontakt osobama na stranoj instituciji, brzina dobivanja informaci-

ja itd.)?  

 Vrlo transparentna i lagodna, nemam nikakvih primjedbi.  

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za studente na razmjeni koje možete 

kontaktirati? Jesu li pristupačni?  

 Postoje, pristupačni su.  

Ima li sveučilište domaćin 

širok izbor kolegija na en-

gleskom jeziku? Je li nužno 

znati i lokalni jezik ili je 

moguće snaći se s pozna-

vanjem engleskoga?  

 Ima, nije ni najmanje nu-

 žno poznavanje jezika.   



Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika?  

Jest.  

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene i što biste preporučili?  

Orijentacijski programi za međunarodne studente, sportske aktivnosti, kvi-

zovi i druženja za studente na razmjeni. Sve bih preporučila.  

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja?  

 Preko HZZO-a.  

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

akontaciju za smještaj, koliko ste plaćali smještaj?  

 U studentskom domu, smještaj je vrlo teško naći i 

 treba ga tražiti što prije, plaćala sam oko 400 eura 

 mjesečno, ali obično je puno skuplje. Platila sam 

 akontaciju. 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju 

na hranu kao student na razmjeni i koliko?  

 Nije bilo subvencija, troškovi su oko 500 € mjeseč-

 no i više.  

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/

gradu domaćinu kao student na razmjeni? Koji 

prijevoz biste preporučili koristiti?  

 Nema subvencija, preporučujem bicikl!  

Je li Vam stipendija bila dovoljna za pokrivanje 

troškova života ili ste morali trošiti dodatna sred-

stva? Imate li neke preporuke gdje i kako ušted-

jeti?  

 Nije bila dovoljna ni blizu, potrebno je oko 1000 € mjesečno. Uštedjeti na pametnom kupovanju 

 hrane!  

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

hrvatskim karticama?  

 Nisam, plaćala sam hrvatskim karticama. 



Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy program – stu-

denti mentori ili studentska udruga koja pomaže pri snalaženju, or-

ganiziraju razne izlete i druženja? Kako biste ih ocijenili?  

 Postoji, ocjena 5!  

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 is-

kustva i savjete?  

 Vrlo međunarodno, studenti koji tamo studiraju cijeli studij također su velikim dijelom međunarod-

 ni studenti. Svi su vrlo otvoreni i pristupačni.  

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala velik izazov za vas, kako ste se na to 

pripremili?  

Njihova kultura vrlo je ugodna pa mi nije bio izazov uklopiti se.  

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

primjerice prilikom priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti kolegama?  

 Proces bi mogao biti jednostavniji, ali nemam preporuka.  

Kojim ste kolegijima bili posebno zadovoljni na sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili 

kolegama?  

Impact evaluation, zbog količine novog i korisnog znanja.  

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

najviše pamtiti s razmjene?  

Preporučila bih da iskoriste svaku priliku, najviše ću pamtiti ljude koji su mi obilježili taj period.  


