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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Za Kozminski University sam se odlučila najviše zbog njegove 

reputacije kao kvalitetnog sveučilišta u Varšavi. Studirala sam na 

smjeru Menadžment te bih ga preporučila kao, i Kozminski 

University općenito, priliku za drugačijim načinom studiranja. 

Koncept predavanja i stjecanja znanja su drugačija nego što je to na 

našem fakultetu. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Što se tiče procedure prijave za ERASMUS+, sve je bilo dostupno 

online sa svim navedenim datumima, kontaktima i potrebnom 

dokumentacijom za prijavu. Koordinatorica Ewa na stranom 

sveučilištu je bila odlična, brzina dobivanja informacija je 

maksimalno u roku od 2-3 dana te vrata njezinog ureda su uvijek 

bila otvorena za pitanja vezana uz razmjenu, ali i za dodatna 

pitanja. 



Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Kao što sam već navela, gospođa Ewa je koordinatorica za strane 

studente i rješava papirologiju i sve što je potrebno stranim 

studentima. Veoma je pristupačna, organizirana i spremna pomoći. 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Viza nije bila potrebna. 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Trebala sam poslati dokument kao dokaz o znanju stranog jezika. 

Izvadila sam potvrdu na našem fakultetu na Katedri za strane 

jezike.Tražena razina znanja engleskoj jezika je bila B2 razina. 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Postoji širok izbor kolegija na engleskom jeziku koji se slušaju 

zajedno sa redovnim studentima. Također, profesori znaju engleski 

jezik (neki bolje, neki malo slabije), ali komunikacija sva na 

engleskom. 

 

Je li bio ponuđen tečaj 

učenja lokalnog jezika? 

 Bio je ponuđen kolegij 

učenja lokalnog jezika 

(poljskog), međutim nisam 

ga upisivala već sam odabir 

kolegija orijentirala svojim 

područjima interesa. 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Dodatnih aktivnosti je bilo mnogo, od sportskih pa do pisanja 

tekstova za službeni blog fakulteta, zatim bila je ponuđena i 

mogućnost korištenja teretane te sudjelovanje na raznim 

predavanjima (sa predavačima gostima iz business-a). 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Europska zdrastvena iskaznica. Dodatan plus je bio što 

Kozminski University ima ugovor sa jednom poliklinikom pa kod 

doktora opće prakse smo mogli otići besplatno.  

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Budući da je Kozminski University privatan fakultet, u svojoj 

ponudi nema studentski dom. Međutim, koordinatorica Ewa nam 

je slala ponude za stanove. Što se tiče potrage za stanove, 

preporučuje OBAVEZNO preko agencije jer, vođena vlastitim 

iskustvom, moguće su prevare i postoje jezične barijere. Bilo je 

potrebno platiti "fee" agenciji (u visini jedne mjesečne stanarine) 

te uplatiti depozit vlasniku stana, također u visini jedne mjesečne 

stanarine. Preporučam smještaj tražiti prije (cca 2-3 mjeseca prije) 

kako se ne bi desilo da već morate biti u stranoj državi i gradu bez 

mjesta za stanovanje. Ponude za stanove ili ako želite živjeti s 

nekim možete pronaći na Facebook stranici. Učlanite se u sve 

grupe čije ime sadrži erasmus - naziv vašeg grada i akademske 

godine. (Ovdje obavezno paziti jer ima jako puno osoba sa lažnim 

profilima koji su prevaranti!!) Također, istražite koje su agencije u 

gradu gdje iznajmljujete stan i koliko iznosi "fee" koji njima 

trebate platiti za pomoć pri iznajmljivanju. Preporučam da im 

pošaljete mail sa detaljima pa da Vam pomognu u potrazi i neka 

vam pošalju nekoliko prijedloga. P.S. ne očekujte da ćete živjeti u 

najnovijim stanovima, ako niste spremni i platiti 

 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Nisam imala subvenciju na hranu. Naime, na ovom sveučilištu 

nemaju x-ice kao što imamo mi. Što se tiče troškova hrane, cijene 

hrane su slične kao i u Hrvatskoj. Međutim, kupovala sam 

najjeftiniju hranu koju sam mogla pronaći (dućan Biedronka) jer 

sam štedila za putovanja. U restoranima sam jela samo za posebne 

prilike jer je skupo, ali barem sam naučila kuhati. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Studenti su imali nižu cijenu mjesečnog javnog prijevoza. 

Koristila sam javni prijevoz. Ako imate pitanja kako riješiti pitanje 

prijevoza, slobodno uputite upit koordinatorici. Također, ako 

koristite taxi, paziti koji taxi koristite jer nemaju fiksne cijene. 

Tijekom dana cijene su niže, a tijekom noći mogu biti i 3x veće. 

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 bila gotovo pa dovoljna, ali samo zato što sam 

dobivala dodatnu financijsku pomoć (stipendija od 200€ za 

studente slabijeg socioekonomskog statusa). Također, imala sam 

nešto svoje ušteđevine od poslova koje sam prije radila te su 

roditelji "uskočili" koliko su mogli. Štedite na hrani, odjeći i 

kućnim potrepštinama. Ne morate kupovati najskuplji deterdžent, 

kaladont, omekšivač. Troši se dosta na izlaske, tako da povratak sa 

taxijem je isto luksuz koji si dopustite samo ponekad. 

 

 

 



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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Nisam trebala otvoriti račun u banci u Poljskoj. PREPORUKA: 

potražiti ima li koja strana banka koja pripada nekoj grupaciji u 

kojoj se nalazi vaša domaća banka. MOJ PRIMJER: imam 

otvoren račun u Zagrebačkoj banci koja član UniCredit Grupe. 

Strana banka Bank Pekao, također je član UniCredit grupacije. 

Budući da su obje član iste grupacije, nisam trebala plaćati "fee" 

za transakcije novca. 

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 i zove se ESN Kozminski, međutim studenti mentori nisu 

ujedno i članovi udruge. Najčešće Vam dodijele nekog tko možda 

priča sličan jezik. Konkretno, moja koordinatorica je bila iz Srbije 

pa nismo trebale komunicirati na engleskom. Buddy bi trebao 

pomagati prilikom pronalaska stana te snalaženja na samom 

fakultetu, ali napominjem, nisu svi sve osobe koje su buddy 

jednako posvećene tom programu. Uvijek se više oslanjajte sami 

na sebe.Organizirali su Orientation Week da se bolje upoznamo 

međusobno, ali i da se bolje snalazimo na fakultetu. Također, 

organizirali su razne izlete i druženja, na koja preporučujem da 

idete. Međutim, za neka putovanja preporučam da idete u 

vlastitom aranžmanu. 

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 međunarodno. Toliko međunarodno da broj 

osoba koje su iz Poljske mogu nabrojati na prste jedne ruke. 

 



Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Kultura je drugačija (konobari ne dolaze do tebe da te posluže 

nego ti moraš ići do njih). Nakon 20 minuta čekanja sam i to 

primijetila. Nije baš bilo vremena za priprema, jednostavno sam 

se navikla. Svoje vrijeme sam ionako više provodila u 

međunarodnom okruženju. 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Proučiti svu dokumentaciju koju objavi i Sveučilište i naš 

fakultetu. Preporuka je možda imati neku bilježnicu ili fascikl gdje 

ćete stavljati si sve dokumente i upute koje su vam dane. 

Pogledajte sve predmete i syllabuse, otiđite do profesora (i prije i 

poslije mobilnosti) pa probajte vidjeti je li moguće priznavanje 

obveznih kolegija. Koordinatora Spremića, također, možete pitati 

bilo što i spreman je pomoći te veoma brzo odgovara na mailove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Budući da sam upisivala kolegije koji me prema svom syllabuse 

najviše zanimaju, mogu reći da sam sa većinom njih bila 

zadovoljna. Kao što sam rekla, princip rada i učenja je drugačiji 

tako da se i tome treba prilagoditi. Kolegiji su uglavnom bili 

vezani uz marketing i menadžment. 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Prilikom izbora mjesta studijskog boravka nemojte biti razočarani 

jer niste dobili svoj prvi izbor. Gdjegod da išli biti će odlično, ako 

to želite i uključite se. Način studiranja i učenja je bio drugačiji i 

po tome mislim da sam stekla još jednu vrlinu. Međutim, najviše 

ću pamtiti putovanja, druženja, rođendane, divne ljude koje sam 

upoznala, još divnije ljude s kojima sam ostala prijateljica i s 

kojima se obavezno čujem na tjednoj razini. Isto tako, način života 

gdje nema roditelja da vas maze, paze i spašavaju. 
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Odlučila sam se za navedeno sveučilište na temelju preporuke 

prijateljice i nekoliko poznanika koji su ondje također bili na 

studentskoj razmjeni. Također mom odabiru pridonio je i studijski 

program navedenog sveučilišta. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Postupak prijave je bio putem interneta (Virtual Dean's Office) uz 

slanje potrebnih dokumenata poštom. Informacije su bile dostupne 

na web stranicama fakulteta i putem maila. Međutim, problem je 

bio taj što informacije nisu bile ažurne u potrebnom trenutku, tj. 

konkretno prilikom odabira kolegija zbog čega smo tek naknadno 

saznali da između zaista velikog broja kolegija izvodit će se njih 

20 uključujući kolegije preddiplomskog i diplomskog studija. 

Također strana institucija 

je potvrđiva LA tek po 

dolasku što mi je 

stvaralo manje probleme 

sa UMS sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

 



Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Postoji jedna osoba zadužena za studente preddiplomskog studija i 

jedna za studente diplomskog studija. Pristupačni su u smislu da 

su njihova vrata otvorena u redovno radno vrjeme ureda, no mala 

zamjerka se odnosi na brzinu odgovora na e-mailove, kao i to da 

sam nekoliko puta morala odlaziti za istu stvar u ured, konkretno 

promjene LA-a, jer iste nisu potpisali i ovjerili kako treba. 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Nisam trebala studentsku vizu. 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Nisu bile potrebne dodatne provjere o poznavanju stranog jezika 

osim one priložene u prijavi za natječaj ERASMUS+. Bila je 

potrebna B2 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? 

 U katalogu kolegija postoji širok izbor kolegija na engleskom za 

različita područja studija, međutim na kraju od svih tih kolegija 

bilo je ponuđeno 20 kolegija, uključujući kolegije preddiplomskog 

i diplomskog studija, koji će se uistinu i izvoditi. Za ostale 

kolegije studenti su trebali pisati molbu za izvođenje profesoru 

izvođaču kolegija s potpisima studenata koji bi slušali kolegij. 

Nije nužno poznavanje lokalnog jezika. Dovoljan je engleski. 

 

 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Bio je ponuđen širok izbor dodatnih aktivnosti od sporta, posjete 

internacionalnim poduzećima i institucijama u Poljskoj, 

putovanja, posjete kulturnim manifestacijama i sl. 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Izvadila sam karticu Europskog zdravstvenog osiguranja. Nisam 

koristila dodatno osiguranje od strane osiguravajućih kuća. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Živjela sam u stanu s cimericom iz Zagreba. Smjestaj je bio 220 

eura po osobi, dakle ukupno 440 eura s uključenim režijama i 

internetom. Trebala sam uplatiti akontaciju u iznosu od 100 eura 

prilikom rezervacije stana i po dolasku predati polog u visini 

jednomjesečne najamnine koji je vraćen na kraju po isteku 

ugovora. Preporučujem početi tražti smjestaj barem 3 mjeseca 

prije polaska jer zaista možete imati problema s tim. Također 

preporučujem traženje smještaja na poljskim stranicma gdje ga 

traže i osobe koje tamo žive. Izbjegavajte agencije, ako je moguće 

jer znaju uzimati jako velike provizije. 

 

 

 

 

 

 

 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Stipendija od 360 eura ne pokriva sve troškove života. Glavni 

razlog je taj što ako ne živite u domu, trošak smještaja je velik jer 

bi se iznenadili cijene smještaja su dosta veće nego u Zagrebu. 

Dvosoban stan je gotovo nemoguće naći ispod 2000 zlota (4000 

kn) bez režija. Hrana u dućanima i supermarketima je zaista 

jeftina, puno jeftinija nego u Hrvatskoj, no cijene u restoranima i 

kafićima su kao kod nas, možda malo skuplje.  

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Imala sam subvenciju na javni prijevoz u iznosu od 50% troška 

javnog prijevoza. Sa subvencijom tromjesečni pokaz za sve vrste 

prijevoza (metro, tramvaj, bus) iznosio je 140 zlota (280 kuna). 

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 bila dovoljna iz ranije navedenog razloga. Uštedjeti 

se može na prehrani tako da doma sami kuhate, a manje jedete po 

restoranima, fast foodovima i sl. Također kad su izlasci u pitanju 

većinom se organiziraju okupljanja u domu ili stanovima prije 

odlaska u klub pa se i tu može uštedjeti. 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Nisam otvarla račun u poljskoj banci. Koristila sam se karticama 

Zagrebačke banke jer je njihova Bank Pekao dio iste grupacije i 

bankomati se mogu pronaći u svakom dijelu grada. 

 

 



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 program koji je zadužen za studenta od trenutka 

njgovog dolaska do odlaska. Smatram da je loš buddy program jer 

iz vlastitog iskustva kao i iskustva meni bliskih ljudi znam da su 

pomalo bili razočarani svojim mentorima jer su ih isti jedino 

dočekali na aerodromu prilikom dolaska i to je bilo više manje to. 

Kasnije se gotovo niti jednom nisu družili s njima. 

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 međunarodno. Osim članova ESN udruge sve 

ostale osobe s kojima sam se druzila su bili studenti na razmjeni. 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Nova kultura nije pedstavljala nikakav izazov. 

 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Za sad sam zadovoljna administracijom. Postupak priznavanja 

kolegija još nije odrađen tako da ću o tome tek moći govoriti 

naknadno. 

 

 

 



S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 

 Mergers & Acquisitions of Enterprises, Innovation in Local and 

Regional Economy,Competitiveness in Local and Regional 

economy i Polish for Beginners. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Najviše ću pamtiti putovanja, nova prijateljstva i zajednička 

druženja. 

 

 

 



Naziv sveučilišta:Akademia Leona 
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luka.pandzic@live.com 

 

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Odlučio sam se za navedeno sveučilište prvenstveno zbog visokog 

ranga među sveučilištima. Svakako bih ga preporučio kolegama jer 

smatram da bi odlaskom na ovo sveučilište prikupili vrijedno 

iskustvo i znanje, te upoznali nešto drugačiji način rada na 

fakultetu. 

 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 S procedurom prijave na sveučilište domaćina nije bilo nikakvih 

problema. Kompletna procedura je išla glatko, sve informacije sam 

dobio na vrijeme i jednako tako sam dobio svu potrebnu pomoć od 

strane sveučilišta, bilo da se radilo o smještaju, snalaženju u gradu 

itd. 



Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Postoje, bili su pristupačni i dostupni kroz cijelu razmjenu. 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Viza nije bila potrebna. 

Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Ne. 

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 ima više nego dovoljan izbor kolegija ne engleskom. 

Nije bilo nužno znati poljski jezik, već sam se bez problema 

snašao sa poznavanjem engleskog. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. 

 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Bile su ponuđene mnoge sportske aktivnosti, te razni klubovi 

poput media kluba. Preporučio bih barem jednu sportsku 

aktivnost te navedeni media klub koji stvarno naporno radi na 

promociji sveučilišta i zanimljivim projektima. 

 

 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Europska zdrastvena iskaznica.  

 

 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Bio sam smješten u stanu u samom centru Varšave, a smještaj u 

svakom slučaju preporučam tražiti barem dva mjeseca ranije. 

Akontacija se plaća u iznosu jednog mjeseca, a cijene su 

poprilično visoke, otprilike 600-900 eura po stanu, znači cca 200-

300 eura po osobi. 

 

 

 

 

 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Ne postoji subvencija na hranu na navedenom sveučilištu. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Varšava ima popust od 50% za mjesečni pokaz za studente. Javni 

prijevoz je izvrstan, od metroa, do busa i tramvaja. 

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, što je i očekivano. Potrebno je dodatnih 

100-200 eura mjesečno. Ušteda je individualna, može se uštediti 

na hrani, izlascima itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Unicredit nudi opciju podizanja gotovine na svojim bankomatima 

bez naknade. 

 

 

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, no ja nisam imao dobra iskustva, pošto naš buddy nije bio 

dostupan niti pretjerano pristupačan. 

 

 

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? 

 Gotovo cijela grupa je bila međunarodna, tako da je bilo mnogo 

stranih studenata s kojima sam se mogao družiti i izmjenjivati 

iskustva. 

 



Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Poljska kultura nije mnogo drugačija od naše, tako da nisu bile 

potrebne posebne pripreme. 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Što se tiče priznavanja kolegija, može se računati samo sa 

priznavanjem izbornih kolegija, dok je priznavanje obveznih 

kolegija nešto kompliciranije. 

 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Global Economy after Crisis. Iznimno zanimljiv i moderan kolegij 

kojeg vodi izvrstan profesor pun iskustva iz mnogih 

međunarodnih organizacija. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Preporučio bih im da ne dvoje hoće li ići, već da se odvaže na taj 

korak. Najviše ću pamtiti sva poznanstva, putovanja na kojima 

sam bio, no i sveučilište na kojem sam proveo puno vremena i na 

kojem sam naučio mnoge nove stvari. 

 

 

 

 

 



Naziv sveučilišta: Krakow University of 

Economics 

Program razmjene: ERASMUS+ 

Ime i prezime studenta: Rea Fuček 

Ak. godina u kojem se ostvaruje mobilnost:  

ljetni semestar 2014./2015. 

rea.fucek@gmail.com 

 

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Preporučili su mi ga prijatelji koji su bili tamo. Svakako bih ga 

preporučila i drugima zbog kvalitete predavanja, profesora i 

velikog zadovoljstva fakultetom u cjelosti. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Sve potrebne informacije bile su na stanici fakulteta, jedini 

problem je bila komunikacija s koordinatoricama koje nisu 

redovito odgovarale na e-mail. Međutim, sve je bilo riješeno prije 

početka mobilnosti. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Postoje, bile su pristupačne cijelo vrijeme mobilnosti i uvijek 

spremne pomoći. 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Viza nije bila potrebna. 

 



Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Dovoljna je bila potvrda s fakulteta, 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? 

 Dosta je širok izbor kolegija i nije potrebno poznavati lokalni 

jezik, samo engleski. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Ponuđen je poljski jezik kao predmet.. 

 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Teretana, bazeni, košarka, odbojka, nogomet. Preporučila bih 

bazen. 

 

 

 



Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Europsko zdravstveno osiguranje bilo mi je sasvim dovoljno. 

 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Bila sam smještena u stanu koji sam plaćala 180 eura. Akontaciju 

je potrebno platiti bez obzira na vrstu smještaja, ako je na kraju 

sve u redu, vraćen je cijeli iznost. Stan je najbolje tražiti 1-2 

mjeseca prije odlaska. 

 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Nije bilo subvencije na hranu, ali je hrana puno jeftinija nego u 

Hrvatskoj. 

 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Prijevoz je povoljan. 

Preporučila bih 

semestralnu kartu za 5 

mjeseci po cijeni od 184 

zl. 

 

 

 

 



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 bi mogla biti dovoljna s optimalnom potrošnjom, 

međutim uvijek se više potroši. Savjet za štednju - ne piti kavu na 

glavnom trgu!  

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Sve sam plaćala 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? 

 Postoji, odličan 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 iskustva i savjete? 

 Bilo je mnogo studenata sa svih strana svijeta. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Nisam imala posebne pripreme, živjela sam dan po dan i 

upoznavala Poljsku! 

 



S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Poljski jezik, Intercultural Business Managment and 

Communication. 

 

 

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 ide dosta sporo, dokumentacija iz Krakowa nije još stigla. 

Slati puno mailova koordinatoricama u Krakowu i biti uporan. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Druženja, nova mjesta, ljude, nove kulture, običaje. Gdje god da 

odlazite, idite otvorenog uma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naziv sveučilišta:Warsaw School of Economics 

Država: Poljska 

Program razmjene: ERASMUS+ 

Ime i prezime studenta: Sven Staničić 

Ak. godina u kojem se ostvaruje mobilnost:  

ljetni semestar 2014./2015 

sven.stanicic@gmail.com 

 

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Najbolje sveučilište u Poljskoj za ekonomiju, odlična reputacija, 

veliki broj kolegija i studenata, preporuke od prijatelja koji su bili 

na razmjeni. Preporučio bih ga iz istih razloga. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Procedura prijave za sveučilište i studentski dom je bila brza i 

jednostavna, ali je odabiranje kolegija malo potrajalo. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Da, pristupačni su, ali ne brzi u odgovorima. 

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? 

 Ne. 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? 

 Da, izbor kolegija na engleskom je bio velik. Engleski je bio 

sasvim dovoljan. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. Preporučam . 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Posjećivati sajmove sa studentskim poslovima i praksama 

(ukoliko ste zainteresirani za studentske prakse u Poljskoj). 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Europska kartica zdravstvenog osiguranja je dovoljna za osnovno 

zdravstveno osiguranje. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Bio sam smješten u domu, a potrebno ga je prijaviti čim nas 

zagrebačko sveučilište nominira (mjesta za dom popunjavaju na 

principu "first come, first served", a s obzirom da me zagrebačko 

sveučilište kasno prijavilo, mjesto u domu ne bih dobio da ljudi na 

listi ispred mene nisu odustali). Dom od sveučilšta je savršen 

(moderan i dobro organiziran, uvjeti su odlični, dvosobne sobe), 

plaća se akontacija od 400 PLN (oko 750 HRK) koja se vraća po 

odlasku iz doma, a cijena smještaja je bila oko 100 € mjesečno 

(što je izuzetno jeftino s obzirom na cijene stanova u Varšavi) 

 

 

 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Ne, nije bilo subvencije na hranu (eventualno studentski popusti u 

restoranima i kafićima). Kupovao sam namirnice u dućanu i sam 

kuhao ili jeo vani. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Da, studenti imaju 50% popusta za javni prijevoz. Kupnjom 3-

mjesečnog pokaza (koji je najisplativiji) se možete voziti 

kompletnim javnim prijevozom u Varšavi (metro, tramvaj, 

autobus). 

 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Ne, stipendija mi nije bila dovoljna. Sveukupno sam trošio oko 

500 € mjesečno.Moguće uštede: ne jesti u restoranima, kupovati u 

diskotnim dućanima (Biedronka, Lidl), ne kupovati pića u 

klubovima, manje izlaziti u klubove i google "how to save money 

abroad" :) 

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Otvorio sam ga, ali ga nisam koristio. Troškovi su niski, ali 

bankovni službenici loše govore engleski. Bank Pekao pripada 

UniCredit grupi pa klijenti Zagrebačke banke mogu podizati 

novce sa bankomata bez naknade! 

 



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 ESN i buddy sustav. ESN je počeo odlično (orijentacijski 

tjedan je bio dobro organiziran), ali kako je vrijeme odmicalo su 

se, nažalost, sve manje angažirali. Doduše, organizirali se neke 

zanimljiva događanja, izlete, posjete muzejima i zabave. 

 

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, stranih studenata je bilo oko 150, što je dosta velika brojka. 

Najviše je bilo studenata iz Kanade, Francuske i Singapura. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 S obzirom da često putujem, nova kultura mi nije problem. Klima 

je, doduše, nešto na što se čovjek treba pripremiti (zbog čega 

preporučam 

ljetni semestar u 

Varšavi). 

 

 

 

 

 



Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 Provjeriti postoje li hrvatski kolegiji na stranom sveučilištu i pitati 

hrvatske profesore hoće li vam priznati ukoliko te kolegije 

položite u inozemstvu. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 A Review of Classical American Movies - sam naziv dovoljno 

govori. Zapravo je ESN SGH formirao Google Docs tablicu gdje 

su svi strani studenti ocjenjivali kolegije koje su slušali na 

razmjeni - bacite pogled. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Upoznajte što više ljudi i pokušajte doživiti što je više moguće!

Pamtiti ću ljude, iskustva, putovanja, iskustvo studiranja na 

stranom sveučilištu i života u studentskom domu, izlaske, 

kuhanje, rođendane.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


