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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? Biste 

li ga preporučili kolegama i zašto?  

 Odlučio sam se zbog preporuka mojih kolega i bliskih osoba, koji su imali predivna iskustva i samo 

 pohvale za Erasmus program.  

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 bila dobra sa strane domaćeg sveučilišta, malo sporija komunikacija sa stranim sveu-

 čilištem. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene 

za studente na razmjeni koje možete kontaktirati? 

Jesu li pristupačni?  

 Postoje i pristupačni su.  

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?  

 Postoji širok izbor kolegija, dovoljno je poznavanje 

 engleskog jezika.  



Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika?  

Da. 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene i što biste preporuči-

li?  

Projekti, besplatna studentska putovanja...  

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja?  

Europskim zdravstvenim osiguranjem.  

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, toplo ih preporučujem. Cca 800 kn.  

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

ko?  

 Nisam imao subvenciju na hranu, troškovi se kreću od 700 do 1200 kn.  

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

ni? Koji prijevoz biste preporučili koristiti?  

 Da, imali smo popuste, mjesečno sam plaćao oko 100 kn za gradski prijevoz.  

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

na sredstva? Imate li neke preporuke gdje i kako uštedjeti?  

 Stipendija je skoro pa dovoljna, štedjeti se može svuda, postoje mjesta za objed gdje su veliki 

 popusti za studente.  

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

ćati hrvatskim karticama?  

 Nisam. Bez problema može se plaćati hrvatskim karticama.  

 



Postoji li na sveučilištu domaćinu 

organiziran buddy program – stu-

denti mentori ili studentska udru-

ga koja pomaže pri snalaženju, or-

ganiziraju razne izlete i druženja? 

Kako biste ih ocijenili?  

 Postoje, ESN, YOEO, WHS inter-

 national. Vrlo dobrim.  

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?  

 Međunarodno, naravno.  

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

to pripremili?  

 Djelomično, učenjem jezika, istraživanjem kulture, povijesti.  

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

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

 Iskustva su vrlo dobra, pristupačnost na nivou. Za priznavanje kolegija ne mogu ništa reći jer ni-

 sam do toga došao.  

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

čili kolegama?  

 Svim kolegijima na sveučilištu, preporučam Hospitality in tourism.  

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

te najviše pamtiti s razmjene?  

 Uspomene, prijatelje koji će vam postati obitelj.  
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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? Biste li 

ga preporučili kolegama i zašto?  

 Znala sam da želim ići u Poljsku, a Poznań mi se činio kao zanimljiv grad. Iz njega je lako puto-

 vati u ostale dijelove Poljske i Europe te je zbog velike količine studenata pun zanimljivih sadr-

 žaja. Studenata na razmjeni na ekonomiji nema puno i grad nije velik pa se stekne neka domaća 

 atmosfera gdje se svi znaju i svi izlaze zajedno. Isto tako lako je upoznati i ljude s drugih sveučili-

 šta zbog raznih aktivnosti koje se redovito organiziraju. Tako da bih preporučila ovo sveučilište.  

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište 

domaćina (obrasci, dostupnost informacija on-

line, komunikacija s kontakt osobama na stra-

noj instituciji, brzina dobivanja informacija 

itd.)?  

Sve je išlo online i nije bilo potrebno kontaktirati niko-

ga sa stranog sveučilišta prije dolaska jer sve je bilo 

jako dobro objašnjeno u mailovima poslanim od stra-

ne stranog sveučilišta.  

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadu-

žene za studente na razmjeni koje možete kon-

taktirati? Jesu li pristupačni?  

Postoji koordinatorica koja je susretljiva. Ostatak oso-

blja istog ureda također se trudi, ali nekad ne mogu 

pomoći ako ona nije tu. Na njihovim stranicama ne  



može se vidjeti koje dane ured ne radi, npr. zbog slobodnih dana, tako da 

nekad su nas znala dočekati zaključana vrata.  

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na engleskom je-

ziku? Je li nužno znati i lokalni jezik ili je moguće snaći se s poz-

navanjem engleskoga?  

Postoji širok izbor kolegija samo za studente s razmjene, ali mogu se iza-

brati i kolegiji za njihove redovne studente koji su također na engleskom 

jeziku. Nije potrebno znati poljski.  

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika?  

 Na sveučilištu postoji kolegij Polish language course for beginners. 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene i što biste preporučili?  

 Svaki se tjedan igraju razni sportovi. ESN 

 povremeno organizira putovanja u ostale 

 poljske gradove. Preporučila bih događa-

 nja koja organizira Social Erasmus. Oni 

 su savršena prilika da se upozna puno 

 zanimljivih ljudi s drugih fakulteta, te da 

 se napravi nešto za druge i za sebe.  

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osi-

guranja?  

 Europska kartica zdravstvenog osiguranja.  

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

akontaciju za smještaj, koliko ste plaćali smještaj?  

 U studentskom domu koji smo prijavili prilikom prijave na strano sveučilište. Cijena je otprilike 800 

 kuna, a od grada i fakulteta udaljen je 15-ak minuta. Preporučila bih smještaj u domu jer se razna 

 događanja organiziraju tamo i većina ljudi živi u domu pa je lakše upoznati se sa svima.  

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

ko?  

 Ne postoji subvencija na prehranu. Postoje razni restorani s popustima za studente, ali cijena je 

 namirnica malo niža nego u Hrvatskoj tako da sam većinom kuhala.  



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

kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste preporučili koristiti?  

 Grad je jako dobro povezan tramvajem i autobusom. Pokaz za 5 

 mjeseci košta 325 kn.  

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 nije dovoljna, pogotovo ako se ide na razna putovanja.  

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

ti hrvatskim karticama?  

 Koristila sam hrvatsku karticu.  

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

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

ih ocijenili?  

 Svaki student dobije studenta mentora. Svi su mentori bili jako susretljivi.  

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 jako puno međunarodnih studenata. Ne samo iz Europe već i iz ostalih dijelova svijeta.  

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

pripremili?  

 Nije. 

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

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

 S obzirom na to da sam čula jako puno 

 negativnih iskustava u vezi s priznava-

 njem kolegija nisam odabrala nikakve ko-

 legije koji bi mi se priznali kao obavezni 

 kolegiji u Zagrebu. Administracija ni prije 

 ni poslije nije jednostavna, a ni ljudi odgo-

 vorni za na nas fakultetu nisu uvijek od 

 pomoći pa je bilo potrebno informacije 

 naći negdje drugdje.   



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

ručili kolegama?  

 Polish language for begginers nosi 6 ECTS-a, nije težak, a koristan je, tako da ga preporučam. 

 Kolegij Cultural Aspects of International Business nije dio Erasmus programa, ali je zanimljiv, 

 lagan i nosi 6 ECTS-a. Profesorica i asistentica super su tako da sam jako zadovoljna i tim kole-

 gijem.  

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

ćete najviše pamtiti s razmjene?  

 Upoznati što više ljudi, ne samo iz svoje Erasmus grupe. Putovati i vidjeti što više stvari.  


