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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Htjela sam ići u državu gdje je prvi jezik engleski i tako sam 

izabrala UK. Nottingham je bio jedini izbor u UK. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Sve je bilo online i riješeno u par mailova, odgovarali su na mail u 

roku pola sata. 

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

vadili, kakav je postupak i troškovi izrade? 

 Nisam. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni 

koje možete 

kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Da, dvije koordinatorice 

koje su odgovarale na 

mailove u roku pola sata. 

Također su nam poslali 

listu smještaja gdje bi 

mogli živjeti. 

 



Jeste li trebali poslati sveučilištu domaćinu dokaz o znanju 

stranog jezika? Koja razina znanja se tražila? 

 Nisam. 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Svi kolegiji su na engleskom. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Imali smo jednom tjedno po dva sata engleski gdje su nam 

pomagali kako pisati eseje, izraditi prezentaciju i najčešće 

pogreške koje radimo u engleskom. 

 

Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Ponuđena je bila teretana te bilo koji sport na koji se može dolaziti 

te organizirani izleti penjanja i slično. Svakako bih preporučila da 

se plati teretana i u sklopu te cijene može se ići na bilo koji sport. 

Plaća se sve odjednom pri dolasku, ja sam platila 4 mjeseca 450 

kuna. 

 



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? 

 Bili smo smješteni u privatnoj kući, cijena je bila 2800 kuna 

mjesečno sa svim troškovima i režijama. Nije bila potrebna 

akontacija. Teško je bilo tražiti smještaj online, pogotovo kad ti je 

bitna cijena. Ovo je najniža cijena u Nottinghamu, tako da smo 

imali puno sreće što smo to našli. 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Cijena hrane u UK u dućanima je kao i u RH, čak neke stvari 

puno jefitnije, ali zato restorani i slično tri puta veća cijena. 

Subvenciju na hranu kao student nismo imali. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Imali smo nešto jefitniju kartu sa pokazom jer smo student. U UK 

je jako skup prijevoz, mjesečna karta svih linija je 450 kuna za 

studenta. Mi smo plaćali 280 kuna jer smo platili samo jedan 

autobus koji nam je pasao, ali smo se samo njime i mogli voziti. 

Ali većina studenata je živjela blizu tako da autobus nije ni 

potreban. 

 

 

 

 

 



 

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 je pokrila samo troškove smještaja, što i je najveći 

trošak u UK. Jedina mogućnost uštede je na izlascima. 

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Otvorili smo račun u banci, nismo morali i na kraju mislim da nije 

bilo ni potrebno jer kako god okreneš plaćaš tečaj te prijenos. 

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? 

 U Nottinghamu ESN je tek počeo raditi tako da je to bilo vrlo 

loše. Ali postoji jedna udruga Global Lounge koji imaju veliku 

prostoriju za druženje internacionalnih studenata i pomoć. 

Također organizirali su jednom tjedno besplatni ručak. 

 

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 je puno stranih studenata sa kojima smo se i većinom 

družili. 

 

 

 



 

Je li nova kultura 

kojom ste bili 

okruženi 

predstavljala velik 

izazov za vas, kako 

ste se na to 

pripremili? 

 Za mene je stvarno 

bilo super i nije 

predstavljalo nikakve probleme. 

Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti? 

 Nažalost, ja sam 5. godina a kad sam se prijavljivala sam bila 4. 

tako da sam tamo bila na preddiplomskom te slušala kolegije koje 

sam u RH imala, tako da mi se samo izborni priznaju. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Svi kolegiju su u UK odlični jer je drugačiji pristup radu. 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Super prijatelje iz svih dijelova svijeta. 

 

 

 

 

 


