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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 toga što je u lijepom gradu u Turskoj i želio 

sam posjetiti svoje prijatelje u Turskoj. Sveučilište je vrlo 

pristupačno i svatko tko želi imati vremena za druženja neka se 

prijavi jer isto nije prezahtjevno. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Procedura super, sve se objasni na početku i nema problema, ali 

malo ima problema oko dobivanja dozvole za boravak jer je 

procedura stvarno stroga. Ja osobno nisam imao problema,ali neki 

od kolega jesu. 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Da, nabavio sam je u veleposlanstvu republike Turske u centru 

Zagreba. Troškovi izrade su cca 450 kn. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Postoje, rade svaki dan i pristupačni su. 

 

 



Jeste li trebali poslati 

sveučilištu domaćinu 

dokaz o znanju stranog 

jezika? Koja razina 

znanja se tražila? 

Nisam trebao, dovoljni su 

bili dokumenti za Erasmus. 

 

 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Ima širok izbor i sve je na engleskom jer su i obvezni i izborni 

kolegiji na engleskom. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da,bio je, besplatan je i nosi 3 ECTS-a. 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Ima mnogo 

sportskih terena za 

košarku i nogomet,a 

ESN organizira 

mnogo aktivnosti te 

predlažem da ih 

posjećujete. 

 

 

 



Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Kupio sam Allianz zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Bio sam smješten sa kolegama iz Turske, ESN pomaže pri 

nalaženju smještaja, smještaj nije skup, ali strani studenti plaćaju 

više nego domaći. Cijena s režijama je oko 1400 kuna za trosoban 

stan s 2 balkona, internetom, tv-om... Akontaciju za smještaj 

nisam platio,ali neki jesu. 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Imao sam stipendiju od Erasmusa u iznosu od 410 eura mjesečno i 

to je dovoljno. Hrana je mjesečno cca 1000 kn. 

 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Da, javni prijevoz je ok. Gužve 

su ogromne, ali postoji bus, 

metro, brzi vlak te trajekt. 

Cijena voznje za studente je cca 

3 kuna i karta vrijedi 90 min za 

bilo koji oblik transporta i bilo 

koji smjer. 

 

 

 



 

Je li Vam stipendija za pokrivanje troškova života bila 

dovoljna ili ste morali trošiti dodatna sredstva? Imate li 

neke preporuke gdje i kako uštedjeti? 

 Imao sam potporu roditelja zbog putovanja. Može se uštedjeti na 

hrani kad se nauči gdje kupovati, 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Nisam, kartice su prihvaćene svugdje. Čak i u pekari. 

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, ESN Dokuz Eylul. Dobri 

ljudi,  dobra organizacija, ali 

ima onih koji žele iskoristiti 

situaciju pa se treba dobro 

raspitati o svim troškovima 

kada se organiziraju izleti. 

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 bilo ih je mnogo i svi su 

otvoreni i simpatični. 

 

 



 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Nije bila, ali da je šok - je. Pripremio sam se tako da sam se 

prilagodio. 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti? 

 Predao papire za priznavanje - u roku 3 dana sve bilo riješeno, 

barem u mojem slučaju. Iskustva su super. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Strategy and Policy - najbolji profesor, Int. Financ. Management - 

zanimljivo ako volite brojeve i matematiku :) 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Samo naprijed i putujte čim više! Pamtim prijatelje i iskustva koja 

smo zajedno prošli, dobri ljudi i prijatelji su uvijek potpora za 

sretan i ugodan život. 

 

 

 

 

 

 

 


