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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Za Sveučilište u Regensburgu odlučila sam se zbog dobrih iskustva 

prijašnjih studenata. Također, htjela sam sveučilište sa njemačkog 

govornog područja. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Sve je bilo vrlo jednostavno. Ured za međunarodnu suradnju u 

Regensburgu nam je poslao detaljne upute vezane za prijavu. 

Nakon toga dobila sam na kućnu adresu informacijski paket i svu 

potrebnu dokumentaciju koju je trebalo ispuniti. Popunjenu 

dokumentaciju poslala sam nazad na Sveučilište i to je bilo to. Svi u 

uredu su iznimno ljubazni i vrlo brzo odgovaraju na mailove i daju 

studentima povratnu informaciju. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati?  

 Prvi tjedan kada smo došli dobili smo svoje tzv. animatore, to su 

bili studenti koji su i sami bili na razmjenama i koji su nam 

pokazali sve(kako prijavit ispite, kako koristiti mensa card...) i uveli 

nas u studentski život na novom kampusu. Svi su bili iznimno 

pristupačni mogli smo ih svakodnevno kontaktirati ukoliko smo 

imali bilo kakvih pitanja. Pored studenata imali smo svoju 

koordinatoricu koja je također bila vrlo pristupačna. 



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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Ne. 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Da, za studij Ekonomije bila je potrebna C1 razina engleskog 

jezika. 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Izbor kolegija na engleskom jeziku i nije bio toliko širok (oko 10 

predmeta). Nije nužno znati lokalni jezik jer svi vrlo dobro govore 

engleski jezik. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Prvih mjesec dana po dolasku na Sveučilište moguće je pohađati 

intenzivni tečaj njemačkog jezik koji košta 260 eura. Nakon 

početka semestra Sveučilište omogućuje svim studentima 

besplatan tečaj njemačkog jezika. Tečaj je uključivao i govorne i 

pismene vježbe, također uz to mogli smo pohađati kolegije 

njemačkog filma, književnosti i fonetiku. 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Sveučilište u Regensburgu nalazi se na velikom kampusu i nudi 

brojne sportske aktivnosti. Sportska iskaznica košta 15 eura za 

cijeli semestar. Može se koristiti velika sportska dvorana, stadion, 

bazen, teniski tereni i brojne druge aktivnosti. U sklopu 

sveučilišta nalazi se i kazalište, gdje se održavaju predstave i 

aranžmanu studenata. Svakako bi preporučila izradu sportske 

iskaznice i korištenje neke od brojnih sportskih mogućnosti. Ja 

sam osobno išla 3 puta tjedno na aerobic. 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Bilo je potrebno izvaditi europsku zdravstvenu iskaznicu. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Sveučilište nam je ponudilo da nam oni pronađu smještaj iz 

razloga što je vrlo teško samostalno pronaći sobu u studentskom 

domu zbog velikog broja studenata. Tu uslugu sam platila 125 

eura i jedini problem je bio što nismo mogli birati sobu. Po 

dolasku u Regensburg saznali smo gdje smo smješteni. Moja soba 

nalazila se u domu u neposrednoj blizini kampusa. Smještaj sam 

plaćala 260 eura mjesečno,a u sobi sam imala vlastiti wc i malu 

kuhinju. 

 

 

 

 

 

 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Subvencije za hranu nema, ali cijene u menzi su pristupačne. 

Obrok košta od 3 do 5 eura ovisno o porciji. Hrana u 

supermarketima je jeftinija nego u Hrvatskoj i moj savjet je da si 

sami kuhate. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Po dolasku na sveučilište platili smo 100 eura za troškove 

fakulteta u kojima je bila uračunata i semestralna studentska karta 

za javni gradski prijevoz. 

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 bila dovoljna. Dosta možete uštediti na hrani 

ukoliko sami doma kuhate. 

 



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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Da, morala sam otvoriti račun kako bi preko njega mogla plaćati 

sobu u domu. 

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, kao što sam već rekla prvi mjesec na raspolaganju smo imali 

studente mentore. Također postoji organizacija stranih studenata u 

Regensburgu koji organiziraju brojna druženja i izlete. To je 

odličan način da upoznate nove ljude. 

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? 

 Regensburg je poznat kao studentski grad gdje studira više od 30 

000 studenata, a veliki broj čine studenti na razmjeni iz cijeloga 

svijeta. Većina nas se međusobno poznavala i družila 

svakodnevno. Najbolji način za upoznati stranih studente je 

pohađanje tečaja njemačkog jezika i zajednička organizirana 

druženja i izleti. 

 

 



Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Nije, svi su vrlo pristupačni i ljubazni prema strancima. Kao što 

sam već rekla Regensburg je pravi studentski grad vrlo je živ,a 

njemački studenti su susretljivi i vrlo prijateljski prema strancima. 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti? 

 Pošto sam bila na razmjeni na diplomskom studiju 

nespecijalističke izborne predmete mogla sam zamijeniti s bilo 

kojim predmetom, dok je za zamjenu specijalističkih izbornih 

predmeta bilo potrebno donesti syllabus predmeta koji sam 

slušala. Obveze predmete morala sam polagati u Zagrebu. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Posebno zadovoljna bila sam s predmetom Financial reporting in 

the USA. Profesor je bio gost predavač sa jednog američkog 

sveučilišta i predavanja su bila vrlo zanimljiva i poučna. Svakako 

bi preporučila upisivanje ovog predmeta. 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Preporučila bi svakome da tokom svog studiranja ode na 

studentsku razmjenu jer to je jedno od najboljih životnih 

iskustava. Mogućnost studiranja na stranom sveučilištu, 

upoznavanje novih ljudi kultura, učenje stranog jezika i stvaranje 

novih prijateljstava nešto su što nikada nećete zaboraviti. Najviše 

ću pamtiti druženja na kampusu, brojne izlete, izlaske i putovanja, 

ali i otkrivanje sistema studiranja u Njemačkoj, odlaske na 

predavanja i stjecanje novih znanja i vještina 
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Tražio sam sveučilište u Njemačkoj ili Austriji jer sam već i prije 

razmjene znao jezik,  ali sam ga tamo htio usavršiti. Sveučilište u 

Regensburgu je nudilo intenzivni tečaj njemačkog jezika prije 

početka semestra, po vrlo prihvatljivoj cijeni, i još je tijekom 

semestra bilo moguće pohađati tečaj njemačkog jezika. 

 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Sveučilište je pripremilo sve dokumente za studente i na engleskom 

i na njemačkom. Ima puno papirologije koja se mora obaviti na 

početku razmjene, ali je sve jako dobro organizirano i studenti se 

vode korak po korak kroz cijeli proces. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Ured za međunarodnu suradnju je uvijek bio lako dostupan bilo 

putem e-maila, posjete u vrijeme konzultacija ili čak Facebooka. 

Također su aktivne i određene studentske udruge koje se brinu o 

stranim studentima (npr. ISNR 



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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Ne. 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Za predmete na engleskom jeziku tražila se potvrda o znanju 

jezika na razini C1, bila je dovoljna potvrda od fakulteta. Za 

predmete na njemačkom jeziku bila je dovoljna potvrda o znanju 

jezika na razini B2. 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Sveučilište je imalo 20-ak kolegija na Ekonomskom fakultetu koji 

su na engleskom jeziku u ljetnom semestru. Za one koji su na 

diplomskom studiju ako žele pronaći predmete koji bi im se mogli 

priznati kao stručni izborni ili obvezni bilo bi dobro da znaju 

njemački u tom slučaju radi specifičnosti predmeta u Zagrebu 

ograničene ponude predmeta na engleskom u Regensburgu. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da, intenzivni tečaj prije početka semestra u trajanju od 5-6 

tjedana, svaki dan po 6 sati, dakle zaista intenzivan tečaj. Uče se 

na tečaju i razne praktične stvari, kako održati prezentaciju, 

napisati mail na njemačkom ili složiti životopis. Uz to tijekom 

semestra je ponuđen također tečaj njemačkog jezika koji uz sami 

tečaj nudi i predmete kao što su njemački film, njemačka literatura 

ili fonetika. Centar za jezike i komunikaciju na sveučilištu ima 

jako dobru ponudu predmeta za učenje jezika i za sve koji žele 

naučiti jezik Regensburg je odličan odabir. 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Cijelo sveučilište je smješteno na kampusu, dakle svi fakulteti su 

udaljeni najviše 10-ak min. pješke. Radi toga lakše je pohađati 

neka događanja na sveučilištu, goste predavače ili slično. Može se 

napraviti sportska iskaznica za 15€ s kojom je moguće ići na sve 

sportske aktivnosti na kampusu koje pokrivaju gotovo sve 

sportove, ali doslovno skoro sve; veslanje, kardio treninzi, 

treninzi boksa, nogomet, rukomet, penjanje, tenis... 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Europska kartica zdravstvenog osiguranja. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Prilikom ispunjavanja prijavnih obrazaca prije odlaska u 

Regensburg označio sam da želim da mi sveučilište nađe smještaj 

u studentskom domu. Na jednom dokumentu potrebno je označiti 

kojim iznosom novčanih sredstava student raspolaže kako bi mu 

našli sobu koja je cjenovno prihvatljiva. Postoje državni i privatni 

domovi, cijene sobe se kreću od 170€ do 300€, ipak većina ih 

košta 200€ do 250€. Akontacija za smještaj je iznosila 240€ i 

dobije se nazad nakon 

povratka u Hrvatsku, 

otprilike mjesec i pol 

nakon razmjene. 

Cijena moje sobe je 

bila 254€, soba je bila 

u dijeljenom stanu s 

još troje studenata s 

dijeljenom kuhinjom, 

dva wc-a i dvije 

kupaonice. 

 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Imao sam ERASMUS+ stipendiju. Troškovi samog života ovise o 

cijeni smještaja, otprilike 400-500€ sve skupa izađe. Naravno 

ovisi koliko planirate putovati i slično, to ipak zahtijeva malo više 

novca. Cijena hrane je niža nego u Hrvatskoj ako se kupuje u 

jeftinijim lancima dućana (Netto, Aldi, Lidl). 

 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Pokaz dobiju svi studenti sveučilišta. Najviše se financira iz 

Semester Fee-a koji iznosi oko 130€. Preporučam koristiti se 

biciklom, grad je mali i najlakše se tako kretati, autobusi su jedino 

prijevozno sredstvo u javnom prijevozu i vikendima ne voze baš 

često, tako da je bicikl idealan. Može se kupiti rabljeni bicikl i na 

kraju semestra prodati relativno lako. Iako se grad zove 

Regensburg, vrijeme je zapravo dosta sunčano tijekom proljeća. 

 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Morao sam još dodati svojih novčanih sredstava, ali stipendija je 

pokrivala veliki dio troškova. Pripremite se na to da na početku 

imate velike troškove (polozi za smještaj, semester fee, intenzivni 

tečaj stranog jezika) što iznosi oko 800€, a zadnja rata stipendije 

se dobiva nakon povratka u Zagreb.  

 

 



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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Ne može se plaćati s hrv. karticama. Potrebno je otvoriti njemački 

račun. Račun je besplatan za studente, potrebno je samo ostaviti 

20€ pologa koji se prilikom zatvaranja dobiju natrag. 

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 organizacija ISNR, dobrovoljna studentska organizacija, 

organiziraju zanimljive izlete i stalna druženja svaki tjedan. 

Organizirali su izlete u Prag i u Alpe, po mojem mišljenju su dosta 

dobri. 

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? 

 Ima preko 2 000 međunarodnih studenata na sveučilištu tako je je 

okruženje izrazito međunarodno, pogotovo ako slušate kolegije na 

engleskom. Ako ćete pohađati kolegije na njemačkom bit ćete 

ipak okruženi 

nijemcima, ali 

opet postoje 

brojna događanja 

gdje se možete 

susresti s 

međunarodnim 

studentima. 

 

 

 



Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Trebalo se naviknuti jedino na to da busevi zaista voze po voznom 

redu. :) 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti? 

 Još to nisam obavio, preporuka je da se kolegiji unaprijed provjere 

u Zagrebu da li se sukladnu kurikulumu mogu priznati. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Svakako tečajevi njemačkog jezika, tko jako voli izazove i 

statistiku neka pokuša s kolegijem Real Estate Economics II 

(Immobilienökonomie II), upozorenje vježbe su na njemačkom, a 

predavanja na engleskom. Zanimljiv kolegij ali i težak. 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Pronađite pravi omjer učenja, druženja, putovanja i zabave. Lako 

se izgubiti u brojnim tulumima koji su doslovno svaki dan. 
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Jer je u Njemačkoj, poznato je da je Regensburg grad studenata, 

nude besplatne tečaje jezika studentima na razmjeni, jako dobra 

organizacija. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Jako dobra organizacija, uvijek dostupni za upite. 

 

 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Da, jako su pristušačni i uvijek na usluzi. 



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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Nisam.  

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Da, tražilo se C1 znanje jezika. 

 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Nema baš široki izbor za ekonomiju, ima jako dobrih kolegija na 

njemačkom. 

 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. 

 

 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Sport, imali smo za 15 eura cijeli semestar pristup svim sportskim 

aktivnostima, kazaliste, izleti. 

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? 

 Studentski dom, 190 eura, platila sam proviziju 150 eura i oni su 

mi pronašli dom, i morala sam platiti akontaciju koja se vraca 

nakon završetka razmjene. 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Nismo imali subvenciju, ali je hrana u supermarketima jeftinija 

nego u Hrvatskoj. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Da, imali smo cijeli semestar kartu za bus, ali u Regensburgu svi 

koriste bicikle, pa sam si i ja kupila jedan, može se kupiti od 

drugih studenata dosta jeftino. 

 

 

 

 

 

 



 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Ja sam bila zero grant, bez stipendije, tako da sam u Hrvatskoj 1 

godinu radila da bi pokrila troškove razmjene i naravno jos 

dodatna pomoć od roditelja. 

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Da, morali smo otvoriti račun u njemačkoj banci, ali smo mogli 

plaćati i hrvatskim karticama. 

 

 



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, zovu se ISNR, odlična studentska organizacija, uvijek su 

organizirali dosta povoljne izlete i Sprach tandeme kao bi se 

studenti iz različitih kultura bolje povezali. 

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? 

 

 Da, jako puno sudenata iz različitih krajeva svijeta, jako posebno 

iskustvo. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Na početku mi je bio mali izazov, jel je poznato da je Njemačka 

organizirana zemlja i da je sve po pravilima, i to je stvarno tako. 

Jako dobra organizacija i pristupačnost, brzo sam se navikla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Još se nisam vratila s razmjene, ali u Njemačkoj nisam imala 

problema s administracijom, nadam se da neću nakon povratka s 

mobilnosti imati problema u hrvatskoj s priznavanjem kolegija. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Financial reporting in USA i Deutsch kurs. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Ljude iz različitih kultura i krajeva svijeta, to je stvarno posebno. 

Život 5 mjeseci samostalno u drugoj zemlji gdje je drugi jezik, 

snalaženje i putovanja. Erasmus je najbolje iskustvo mog života. 

Nema stvari koje bih promijenila u ovom periodu razmjene, sve je 

bilo posebno. 

 

 

 



Naziv sveučilišta: University of Cologne 

Država: Njemačka 

Program razmjene: ERASMUS+ 

Ime i prezime studenta: Marija Mazalin 

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? 

 Na preporuku prijatelja, jer je najveće sveučilište u Njemačkoj i 2. 

najbolje za ekonomiju. Jer je Köln prijateljski, multikulturalni i 

najopušteniji grad u Njemačkoj sa puno studenata, i raznovrsnom 

ponudom društveno-kulturno-edukacijskih aktivnosti. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Komunikacija je išla mailom i skypeom, bila je brza, jasna i ugod-

na. Na stranom Sveučilištu postoji cijeli odjel koji brine za strane 

studente i svoj posao obavljaju odlično pružajući ažurne i potpune 

informacije u svakom trenutku. 

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

dili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Nisam. 

 

 



Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Dokumente o znanju jezika sam slala jedino pri prijavi za razmje-

nu, a stranom sveučilištu nisam morala ništa dostaviti. 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na engles-

kom jeziku? Je li nužno znati i lokalni jezik ili se moguće 

snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Uopće nije nužno znati lokalni jezik niti je uvjet za ovu razmjenu. 

Ja osobno nisam znala njemački i nije mi bio potreban skoro niti u 

jednom trenutku. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. Sveučilište nudi svim stranim studentima besplatan tečaj nje-

mačkog jezika 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu do-

maćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Na Sveučilišu ima jako puno dodatnih aktivnosti. Teretana, gotovo 

svi sportovi koje možete zamisliti, plesovi, jezici itd. Većina je be-

splatna. 

 

 



Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 U Hrvatskoj sam  napravila osiguranje za cijelo vrijeme trajanja 

razmjene. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, koli-

ko ste plaćali smještaj? 

 Smještaj treba počet tražiti odmah kada saznate da ste 

primljeni u Köln. Potražnja za studentskim stanovima, so-

bama, a pogotovo domovima je OGROMNA i daleko pre-

mašuje ponudu. Treba se prijaviti za dom jako rano, a čak 

niti to nije garancija da će te ga dobiti. Stanovi, odnosno 

sobe u stanovima su skupe i jako ih je teško pronaći. Treba 

tražiti svaki dan, slati puno mailova (na njemačkom jezi-

ku!), i zapravo ono oko čega se najviše treba potruditi u ci-

jeloj razmjeni u Kölnu jest traženje stana. Sobu u prosječ-

nom stanu na zadovoljavajućoj lokaciji platit ćete oko 

400€ mjesečno. 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na hra-

nu kao student na razmjeni i koliko? 

 Svaki student plati 240€ na početku semestra te dobije bes-

platni javni prijevoz u regiji i "iksicu" Pokraj Sveučilišta 

ima menza i obroci su 2.40-5.40€.  

 

 

 

 



 

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 pokrije smještaj.  

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Studenti koji dobiju dom obavezni su otvoriti račun u njemačkog 

banci, ali preporučujem to svima jer je jeftinije. 

Postoji li na sveučilištu domaćinu organiziran buddy prog-

ram – studenti mentori ili studentska udruga koji pomažu 

pri snalaženju, organiziraju razne izlete i druženja? Kako 

biste ih ocijenili? 

 Svi strani studenti dobiju svog buddya te postoje 2 studentske or-

ganizacije koje se brinu o stranim studentima: PIM&CEMS i ESN 

Köln. 

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? 

 Na Sveučilištu zaista ima studenata iz cijelog svijeta jer je Sveuči-

lište jako cijenjeno i svi žele doći ovdje. 

 

 

 



 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala ve-

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

 Nije bila veliki izazov. Köln je ionako internacionalan i multikul-

turalan, svi su lijepo prihvaćeni i nikoga se ne osuđuje po pitanju 

bilo kojeg kriterija.  

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti? 

 Nije bilo problema. Preporučujem da se sve prati i obavlja na vri-

jeme kako na kraju ne biste imali zaostatke sa svima. 

 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na sveučiliš-

tu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Strategic Management, German course, E-Commerce, Strstegic 

Human Resources Management i English Course. 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s razmje-

ne? 

 Da se opuste, da se upoznaju sa svim ljudima s kojima mogu, 

maksimalno otvore i druže, ne propuštaju niti jedan izlazak i puto-

vanje jer razmjena tako brzo prođe i na kraju ćete žaliti ako bilo 

što propustite. Također, nemojte ni skroz zanemariti učenje jer ste 

tamo jednaki kao njemački studenti i morate znati da biste prošli 

ispite. 

 

 



Naziv sveučilišta:Europa - Universität Viadrina 

Frankfurt 

Program razmjene: ERASMUS+ 

Ime i prezime studenta: Marina Matošević 

Ak. godina u kojem se ostvaruje mobilnost:  

zimski semestar 2014./2015. 

marimatosevic@gmail.com 

 

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Tražila sam sveučilište njemačkog govornog područja gdje bih 

mogla učiti njemački, a na engleskom slušati kolegije koje sam 

upisala i odabrala Frankfurt an der Oder sasvim slučajno jer se 

poklapao po svim mojim željama. Preporučila bih ga u svakom 

slučaju svima jer svi ljudi koji imaju angažman u organizaciji bilo 

kakve razmjene na tom sveučilištu su neizmjerno organizirani, 

susretljivi i za svaki problem nađu rješenje 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Sve je bilo transparentno, objašnjeno po koracima, a kontakt telefon 

i e-mail jasno naznačeni za sve nejasnoće. Uglavnom je sve 

obavljeno online pa smo pri fizičkom upisu u Frankfurtu morali 

donijeti tri najvažnija papira i time nam je cjelokupna procedura 

upisa bila vrlo brzo gotova. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Postoji nekoliko ljudi koji su organizirani samo za odlazne i 

dolazne studente za sva tri studija koja postoje na sveučilištu, to su 

vrlo organizirani, pripremljeni i susretljivi profesori koji su bili 

dostupni doslovno non-stop. 



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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Nisam.  

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Trebali smo poslati potvrde o znanju engleskog (ili njemačkog) 

jezika, minimalna razina B2. 

 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Jako veliki spektar kolegija je na engleskom, njemačkom i 

poljskom jer je sveučilište poznato po studentskim razmjenama i 

sve se može položiti ukoliko student poznaje samo engleski jezik. 

 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da, po svim razinama u nekoliko grupa, a ponuda za učenje drugih 

stranih jezika je također bila raznolika i to po nekoliko grupa u 

slučaju da se 

predavanja 

preklapaju s 

ostalim 

upisanim 

kolegijima. 

 

 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Razne sportske aktivnosti, učenje jezika izvan fakulteta te razne 

filmske večeri uz rasprave. 

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? 

 Kako je Frankfurt an der Oder na granici s Poljskom, prijateljica i 

ja smo izabrale studentski dom u gradu Słubice u Poljskoj, s druge 

strane obale. Prijatelj Poljak nam je pomogao riješiti papirologiju 

u vezi prijave za studentski dom jer na mailove koje smo slali na 

engleskom nismo dobivali odgovor. Potrebna je bila samo molba 

na poljskom i kad smo useljavale fizički pokazati dokument da 

smo upisane na fakultet. Akontacija je iznosila 350zł, kao i 

mjesečna cijena smještaja. To je približno 650 HRK. 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Pri upisu dobili smo karticu koja je vrijedila kao pokaz/iksica i 

općenito dokument koji služi kao isprava studenta bilo gdje, gdje 

se mogu dobiti popusti. Prosječni obrok u menzi stajao je 2,50-4€ 

za studente. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Na početku svi studenti plaćaju pokaz 180€ koji je važeći od 

31.09. do 31.03., odnosno od početka do kraja zimskog semestra. 

Pokaz je vrijedio za cijeli Brandenburg za sve vrste javnog 

prijevoza; autobus, metro, tramvaj i vlak. 



 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Bila sam Zero grant student i otprilike bi mi iznos stipendije bio 

dovoljan. 

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Nisam otvarala bankovni račun jer sam mogla plaćati hrvatskom 

karticom Unicredit banke. 

 

 

 

 

 



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 udruga ESN koja je zadužena za organizaciju cjelokupnih 

događanja, a najviše putovanja, organizacije partija i International 

dana za Erasmus studente pa tako i za sve nejasnoće u vezi 

birokracije. 

 

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? 

 Bilo nas je oko 300 studenata iz cijelog svijeta, a svi su uglavnom 

bili open-minded i stalno su se odvijali razno razni partiji, 

druženja i upoznavanja s obzirom da nas je bilo jako puno. Vrlo 

zanimljivo je bilo susretati se s različitim kulturama i dijeliti 

iskustva. 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Bilo je jako znimljivo i posebno upoznati sve te internacionalne 

ljude i njihove stavove, uvjerenja i različite načine života. Sve što 

je jako lijepo, kratko traje, tako i cijelo njemačko Erasmus 

iskustvo. 

 

 

 

 

 

 



Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Svu papirologiju u vezi kolegija koje smo slušali na njemačkom 

sveučilištu prikupili smo u dan i pol. Jako bitno je da se pridržava 

pravila i rokova koje je postavilo hrvatsko sveučilište i problema 

ne bi trebalo biti. Na matičnom EFZG priznali su nam sve 

kolegije. 

 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Supply Chain Management&Logistics jako koristan kolegij koji je 

računskim postupcima pokazivao sve ono što sam već slušala na 

svojem matičnom fakultetu u sklopu dva kolegija, Cultural 

Entrepreneurship i engleski koji se fokusirao na dvije tematike: 

Social Problems i Identity 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Kada se netko odluči za boravak u inozemstvu, već tada je znano 

da prihvaća različite ljude, navike, rase, kulture i ono najvažnije, 

ide otvorena srca za nove pobjede i poraze u životu. Jako sam 

sretna što sam se na kraju studija odlučila za ovo iskustvo jer sam 

upoznala puno predivnih ljudi, doživljaji koji se pamte cijeli život 

i na kraju krajeva upoznala sebe. 

 

 

 

 



Naziv sveučilišta: BSEL Berlin 

Država: Njemačka 

Program razmjene: ERASMUS+ 

Ime i prezime studenta: Matea Penava 

Ak. godina u kojem se ostvaruje mobilnost:  

ljetni semestar 2014./2015. 

penava.matea@gmail.com 

 

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Odlučila sam se za BSEL prvenstveno jer sam htjela ići na 

razmjenu u Berlin, a jedino BSEL u Berlinu ima ugovor s našim 

sveučilištem. Drugi razlog je, a ne manje bitan, imaju jako bogatu 

ponudu kolegija na engleskom jeziku i atmosfera na faksu je 

izrazito internacionalna. Primaju jako puno internacionalnih 

studenata i može se primijetiti da im je zaista stalo do toga da se 

strani studenti osjećaju ugodno i da se uklope. Imam samo 

pohvale što se tiče organizacije, kvalitete učionica i pristupa 

studentima, međutim kvaliteta kolegija nije ništa posebno. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Procedura je bila jednostavna. Sve je bilo online, dobila sam e-

mail s detaljnim uputama prije svakog bitnog roka za slanje 

određene dokumentacije. Jedina zamjerka - imala sam jedan 

ozbiljniji problem prilikom plaćanje depozita za dom, da ne 

ulazim u detalje problema, oni su bili toliko izgubljeni i spori, 

samo su prebacivali odgovornost jedni na druge. Da sama nisam 

pronašla drugo rješenje vjerojatno bih ostala bez doma. 

 

 



Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 International Office BSEL-a, jako su pristupačni i uvijek ih 

možete kontaktirati. 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Nisam trebala. 

 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Da, dokaz o znanju engleskog jezika na B2 razini. 

 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Kao što sam na početku rekla, bogata ponuda kolegija na 

engleskom. Nije nužno poznavati njemački jezik, engleski je 

sasvim dovoljan. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Imali smo ponuđen intenzivni tečaj njemačkog prije početka 

semestra, kao i nastavak - kolegij ponuđen za učenje njemačkog 

jezika tokom cijelog semestra ovisno o stupnju vašeg znanja. 

Preporučujem oboje. 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Dodatne aktivnosti uključuju sport, npr. odbojka i odbojkaški 

turniri, ali osim sporta ništa drugo. 



Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Uzmite dodatno osiguranje! EHIC nije dovoljna.Naučite na mom 

primjeru i platite dodatno osiguranje uz EHIC, to vas košta oko 70 

Eura za čitav period, a vjerujte mi ako se slučajno ozlijedite, 

zahvalit ćete si. Ja sam imala samo EHIC, a i imala sam tu nesreću 

da sam uganula gležanj i pokidala jedan ligament. Jedino što mi je 

EHIC pokrila je prijem na hitnu i obiteljski doktor. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Bila sam smještena u studentskom domu Eichkamp. Oni će vam 

poslati mail sa ponudom da se prijavite za dom, ukoliko želite. 

Akontacija je 500 Eura, a mjesečno za smještaj sam morala 

izdvajati 190 Eura. Dom nije ništa posebno, ali atmosfera u domu 

je nenadmašiva. Svi Erasmus i internacionalni studenti su 

smješteni zajedno, tako da će vam cimeri biti strani studenti. Sva 

glavna zbivanja su u domu, zato svakome preporučam dom! 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Berlin je, u usporedbi s ostalim njemačkim gradovima, jeftin. 

Hrana je jeftina i mjesečno se troši na hranu oko 150 Eura. 

Studenti imaju subvenciju na hranu, ali i nije baš nešto velika. 

Obrok u menzi je između 3-4 Eura. Mjesečni životni troškovi 

variraju između 600 -850 Eura, sve ovisno kako živite. Prvi 

mjesec očekujte dodatne 

troškove u iznosu od cca. 

400 Eura (opremanje sobe, 

pokaz za semestar i sl.) 

 

 



Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Na početku semestra je obavezno uplatiti iznos od cca. 270 Eura 

faksu i oni vam izdaju onda studentski pokaz za cijeli semestar. 

Pokaz uključuje sve zone i sav gradski prijevoz u gradu i okolici. 

 

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 nije dovoljna za pokrivanje životnih troškova. 

Savjetujem da radite i štedite u RH koliko god možete jer kad ste 

na razmjeni, štednja znači propuštanje nekih odličnih trenutaka. U 

Berlinu preporučam štediti na hrani. Skupo je jesti u menzi ili 

restoranima, ako kuhate doma možete puno uštediti, a to je i 

odlična prilika za druženje s cimerima i razmjenu recepata. 

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Nisam morala otvoriti njemački račun, mogla sam plaćati sa 

svojom hrvatskom Visom electronic gotovo svugdje, iako je 

provizija za podizanje gotovine na bankomatima izrazito visoka za 

moju banku (PBZ banka). Međutim otvorila sam njemački račun 

(nema naknade za otvaranje) jer u tom slučaju dobijete 50 Eura 

''welcome money''-a od BSEL-a, a na kraju mi je taj račun 

dobrodošao i za neka druga plaćanja. 

 

 

 



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, postoji jako dobar Buddy program. Student BSEL-a koji vas 

dočekaju na aerodromu i pomažu vam oko bilo čega što trebate, 

posebno papirologije. Ja sam imala sreće jer je moja Buddy bila 

apsolutna kraljica! Priredila mi je nezaboravan prvi dan u Berlinu 

koji je između ostalog uključivao upoznavanje cijele njene 

familije, welcome paket pun kućanskih potrepština, obavljanje sve 

papirologije na njemačkom umjesto mene i naravno druženje uz 

večeru :) Bile smo u kontaktu tokom čitavog semestra. Toplo 

preporučam Buddy program. 

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? 

 Kao što sam ranije navela, okruženje je izrazito internacionalno. 

Jako puno stranih studenata iz cijelog svijeta i svi su otvoreni i 



Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 S obzirom da sam bila na razmjeni u Njemačkoj, nisam doživjela 

nikakav kulturološki šok. 

 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Prije odlaska nije bilo većih problema, s obzirom da se još uvijek 

nalazim na razmjeni u Berlinu, ne mogu reći kakvo mi je iskustvo 

nakon povratka... 

 



S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 

 Preporučujem Business Simulation, jako je tražen, a ako ikako 

možete prijavite taj kolegij. To je kao igra na jednom programu 

koja traje puna 4 dana na faksu - gdje vi i vaš tim vodite jedno 

poduzeće. Primjena svega što se naučili na faksu u jednom 

kolegiju, jako zabavno i izuzetno korisno.Također- Berlin as a 

Place of History and Politics, praktički besplatne ture po svim 

znamenitostima u gradu uz ''turističkog vodiča'' profesora 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Budite otvorenog uma i ostavite predrasude koje možda imate 

negdje sa strane, družite se sa svima i nemojte se ''začahuriti'' u 

neku manju grupu ljudi, osobito koji pričaju hrvatski ili su s 

Balkana..izađite iz svoje sigurne zone i možda se iznenadite.Ja ću 

definitivno najviše pamtiti ljude koje sam upoznala, u nekima 

pronašla i prave prijatelje. Svi moji trenutci na razmjeni kad se 

zbroje nemaju težinu bez tih ljudi. A i hipsterski Berlin, koji nikad 

ne spava i uvijek te nanovo iznenadi, zaista mislim da nema u 

Europi boljeg grada za studentsku razmjenu od Berlina. 

 

. 

 

 

 

 


