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Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Moj prvi izbor je bila Španjolska,nije mi bio bitan grad,ali ovako je 

ispalo najbolje, pošto sam dobila mali gradić Albacete u kojem su 

mi bili niski troškovi života pa mi je ostalo novaca za putovanja. 

Sveučilište je odlično,osim 1 VELIKE MANE; na prijavi je pisalo 

da postoje kolegiji na engleskom,međutim po dolasku uvjerila sam 

se u suprotno,ali su mi profesori izašli u susret i dobila sam 

materijale na engleskom. Pristupačnost i ljubaznost u svom 

najboljem izdanju. Svaka čast! 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Domaćin mi je brzo odgovarao na mail, ali dostupnost informacija 

online bila je oskudna stoga sam ih svako malo morala kontaktirati 

mailom. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati? Jesu li 

pristupačni? 

 Svaki strani student na mom sveučilistu dobiva "cicerona" koji je 

osoba student zadužena za vas da se snađete u početku; za smještaj, 

predavanja, zivot. Odlična ideja koju preporučam svakom 

Sveučilistu koji prima strane studente. 



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? 

 Samo engleski 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? 

 Kao što sam prije napomenula, nije bilo kolegija na engleskom 

(iako je u prijavi pisalo da ima). Smatram da je izuzetno važno 

znati španjolski jer tamo ljudi ne pričaju engleski. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. 

 

 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Nogomet. Ne znam što preporučiti jer nisam odabrala ništa od 

sportskih aktivnosti. Samo teretanu,u sklopu fakulteta. 

 

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? 

 Bila sam smještena u stanu sa jos 6 studenata, s tim da sam dijelila 

sobu i plaćala 160€ +rezije. Akontacija je bila 150€. Smjestaj sam 

nasla prije odlaska, odnosno našao mi ga je moj "ciceron". 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Na tamošnjem Sveučilistu nije postojala menza,stoga sam jela 

doma. Troskovi hrane su mi mjesečno bili oko 200€ 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Grad je jako mali i sve se moze proći pješice,stoga nisam koristila 

ništa od javnog prijevoza. Neki od mojih prijatelja iznajmili su 

bicikl vrlo povoljno. 

 

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 mi bila dosta za stanarinu i hranu, što podrazumijeva 

pasivan život i ne izlaženje iz stana, ali kada si na Erasmusu, to ne 

zeliš,stoga sam si putovanja i dodatne stvari plaćala sama. 

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Nisam 

morala. 

 

 

 

 

 

 



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. Bilo je u redu, ali jednom kad sam našla svoje društvo 

više nismo slijedili organizirane aktivnosti programa. 

 

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 studenata, ne samo iz Europe, već i iz ostatka svijeta; 

Argentina, Mexico, SAD 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 U početku je to za mene predstavljalo ogroman izazov,ali čim sam 

sletjela na španjolsko tlo sve se posložilo i nije bilo mjesta panici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti - primjerice prilikom 

priznavanja kolegija? Što možete u tom smislu preporučiti 

kolegama? 

 I prije i poslije odlaska bilo je dosta papirologije, ali sve se to s 

vremenom riješi. Priznati su mi se svi izborni kolegiji i jedan 

obvezni pošto mi se preklapao syllabus 100% 

 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Područje mog interesa je marketing, stoga su mi marketinški 

predmeti bili najzanimljiviji, ali sve ovisi o preferencijama. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Studentska razmjena nešto je najbolje i najpozitivnije što sam 

doživila. Nikad nisam pretpostavljala da će me to tako pozitivno 

obilježiti. Stvorila sam prijateljstva za cijeli zivot (moje drustvo 

mi dolazi na ljeto tu), proputovala mnoga prekrasna mjesta i 

naučila pricat španjolski u 5 mjeseci kako ga ne bih inače u 

godinu,dvije. Preporučam svima! 

 

 



Naziv sveučilišta:Universidad Complutense de 

Madrid 

Program razmjene: ERASMUS+ 

Ime i prezime studenta: Iva Gudelj 

Ak. godina u kojem se ostvaruje mobilnost:  

ljetni i zimski semestar 2014./2015. 

 

 

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 Prvenstveno sam birala zemlju u koju želim ići i to prema kriteriju 

jezika kojeg sam htjela usavršiti. Sveučilište Complutense u 

Madridu odabrala sam zbog duge tradicije i dobre reputacije. 

Također, nudilo se par predmeta za koje sam bila posebno 

zainteresirana. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Gotovo sve je bilo riješeno preko online aplikacije na web-stranici 

sveučilišta domaćina. Bilo je prilično jednostavno i brzo. 

 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje 

možete kontaktirati? Jesu 

li pristupačni? 

 Postoje, jesu. 



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? 

 Sveučilište u Zagrebu me tražilo minimalno znanje B1 Engleskog 

jezika, a ono u Španjolskoj nije imalo nikakve zahtjeve po tom 

pitanju. 

 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Zaista ima širok izbor kolegija na engleskom i u potpunosti se 

moguće snaći samo s poznavanjem istog. 

 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Da. 

 

 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Nisam pretjerano pratila. 

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? 

 Bila sam smještena u stanu s još par studenata i to bih preporučila 

svima. Smještaj je bio oko 400 Eura. 

Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Uz 410 Eura subvencije, trošila sam još minimalno 500 Eura 

mjesečno na hranu, pokaz, putovanja itd. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Nisam. Javni prijevoz u Madridu je sjajno organiziran te 

podzemna željeznica dobro povezuje cijeli grad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 mi je dovoljna za pokriti stambeno pitanje. 

 

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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Otvorila sam studentski račun, što su nam pomogli i predložili na 

Sveučilištu i nisam imala nikakvih problema niti posebnih 

troškova. 

 

 

 



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? 

 Postoje brojne udruge koje se bave tim pitanjem i dobro 

funkcioniraju. 

 

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 međunarodno i upoznala sam brojne studente iz čitavog 

svijeta. 

 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Nije predstavljala posebno velik jer sam bila dobro upoznata s 

kulturom i jezikom prije odlaska. 

 

 

 

 

 

 



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 posebno komplicirana, a s onom poslije se tek 

susrećem. Nisam još išla koordinatoru radi priznavanja predmeta. 

 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Sveučilište nudi širok spektar predmeta tako da smatram da će 

svatko naći nešto po svom ukusu. 

 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Nove prijatelje i trenutke s njima te brojna putovanja. 

 

 

 

 

 

 



Naziv sveučilišta: Universidad de Castilla -la 

Mancha 

Program razmjene: ERASMUS+ 
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safran.tihana@gmail.com 

 

Kako ste se odlučili za sveučilište na kojem ste boravili? 

Biste li ga preporučili kolegama i zašto? 

 UCLM sam izabrala iz razloga što se radi o sveučilištu u 

Španjolskoj, a otići na bilo koje od sveučilišta u Španjolskoj bila je 

moja velika želja. Radi se o sveučilištu koje je podijeljeno na četiri 

kampusa i konkretno nemam nikakve primjedbe na kampus 

Albacete na kojem sam se nalazila. Ukoliko želite otići u manji 

grad gdje ćete bolje upoznati ekipu i imati prilike raditi u manjim 

grupama na faksu, preporučam UCLM. 

Kakva je bila procedura prijave na sveučilište domaćina? 

 Bilo je potrebno ispuniti online prijavu. Što se tiče brzine dobivanja 

informacija, kao što je poznato u Španjolskoj to obično ide malo 

sporije, pa nemojte gubiti živce ako mjesec dana ne dobijete 

odgovor na e-mail koji ste poslali. 

Postoje li na sveučilištu domaćinu osobe zadužene za 

studente na razmjeni koje možete kontaktirati?  

 Postoje osobe koje možete kontaktirati. Informacije je moguće 

dobiti od Ureda za međunarodnu suradnju ili bolje od koordinatora. 



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? 

 Nije bilo potrebno poslati dokumente o znanju španjolskog jezika, 

ali bez obzira na to, preporučam da ukoliko se već prijavljujete za 

ovo sveučilište, dođete tamo sa određenom razinom znanja, budući 

da predmeta na engleskom jeziku nije bilo. 

Ima li sveučilište domaćin širok izbor kolegija na 

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

moguće snaći s poznavanjem engleskoga? 

 Kolegiji za diplomski studij na engleskom nisu postojali pa bi bilo 

poželjno znanje španjolskog jezika. Profesori su bili susretljivi pa 

dopustili pisanje projekata i zadataka na engleskom jeziku, 

međutim sva su se predavanja odvijala na španjolskom jeziku. 

Je li bio ponuđen tečaj učenja lokalnog jezika? 

 Bio je ponuđen tečaj španjolskog jezika. Cijena tečaja bila je 100 

eura po semestru. 



Koje su dodatne aktivnosti bile ponuđene na sveučilištu 

domaćinu (npr. sport ) i što biste preporučili? 

 Bili su ponuđeni satovi plesa, a što se tiče sportskih aktivnosti - u 

dogovoru s drugim studentima znala se organizirati odbojka, 

nogomet i sl. 

Kako ste riješili pitanje zdravstvenog osiguranja? 

 Uplatila sam putno zdravstveno osiguranje u osiguravajućoj kući 

u Hrvatskoj. 

Smještaj - gdje ste bili smješteni, kada savjetujete tražiti 

smještaj, jeste li trebali platiti akontaciju za smještaj, 

koliko ste plaćali smještaj? 

 Smještena sam bila u stanu, blizu centra i fakulteta, zajedno sa još 

četvero ljudi. Svatko od nas imao je svoju sobu, dvije kupaonice, 

velika kuhinja i dnevni boravak. Preporučila mi ga je cura koja je 

prethodni semestar bila tamo na razmjeni. Cijena smještaja bila je 

180 eura mjesečno i bilo je potrebno platiti akontaciju prije 

dolaska. 

 

 

 

 

 

 



Životni troškovi - hrana – jeste li imali subvenciju na 

hranu kao student na razmjeni i koliko? 

 Imala sam subvenciju od 600 eura, koja bi vjerojatno bila 

dovoljna za pokrivanje mjesečnih troškova. Međutim, ukoliko 

želite isto tako putovati i vidjeti druga mjesta, stipendija sama po 

sebi nije dovoljna. 

Javni prijevoz – jeste li imali subvenciju u zemlji/gradu 

domaćinu kao student na razmjeni? Koji prijevoz biste 

preporučili koristiti? 

 Nije bilo potrebe za korištenje javnog prijevoza, budući da se sve 

nalazilo u blizini. 

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 za pokrivanje troškova, budući da je 

dio novca uvijek odlazio na putovanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

troškovi), ili ste mogli plaćati s hrvatskim karticama? 

 Nisam otvarala račun u Španjolskoj, budući da sam sve mogla 

plaćati i sa 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? 

 ESN Albacete jest udruga koja nam je pomagala u snalaženju i 

organiziranju izleta i sl. tokom cijelog semestra. Trudili su se da 

nas potaknu da se družimo, izlazimo i bili su uvijek pristupačni 

ukoliko nam je nešto trebalo. Na nacionalnoj razini bilo je 

organizirano putovanje u Barcelonu i na Ibizu. 

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 kampusu je bilo još oko 60-tak stranih studenata, ponajviše iz 

Meksika, Italije, Francuske, koji su uvijek bili spremni za 

druženje, izlaske i putovanja. 

Je li nova kultura kojom ste bili okruženi predstavljala 

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

 Ne mogu reći da mi nova okolina nije predstavljala izazov, ali u 

svakom slučaju bilo je uvijek zanimljivo otkriti nove stvari i 

običaje u Španjolskoj. 

 

 

 

 

 



Koja su Vaša iskustva s administracijom prije odlaska ili 

nakon povratka s mobilnosti? 

 Budući da studiram na diplomskom studiju i smjeru koji kod njih 

ne postoji u Španjolskoj, priznat mi je samo jedan izborni 

predmet, međutim to svakako nije razlog da netko od studenata 

koji razmišlja o odlasku bude obeshrabren, jer vrijeme i iskustvo 

provedeno na razmjeni je nešto najljepše i nešto što se pamti cijeli 

život. Administracija kao administracija, spor proces, pogotovo jer 

se radi o Španjolskoj i činjenici da postoje rokovi koje je potrebno 

ispoštovati, ali na kraju sve je ispalo dobro i svi papiri su riješeni 

na vrijeme. 

S kojim kolegijima ste bili posebno zadovoljni na 

sveučilištu domaćinu? Koje biste preporučili kolegama? 

 Slušala sam kolegije se smjera Marketing i Međunarodna 

ekonomija. Svi kolegiji sa smjera marketinga održavali su se 

intenzivno tokom veljače i ožujka i preporučila bi ih sve, budući 

da se radilo zapravo o projektima koje je trebalo predati. Što se 

tiče kolegija sa smjera Međunarodna ekonomija, odvijaju se 

tokom cijelog semestra i zahtijevaju više truda i zalaganja. 

Što biste preporučili kolegama koji se odlučuju za studijski 

boravak u inozemstvu? Što ćete najviše pamtiti s 

razmjene? 

 Preporučujem svima da se prijave što prije jer razmjena je nešto 

što će pamtiti cijeli život i što može samo pozitivno utjecati na 

nečiji život. Promijeniti će vam način razmišljanja i pogled na 

život i obogatit će vas kao osobu. Uz to upoznat ćete ljude iz 

cijelog svijeta, imati priliku družiti se i putovati. 

 

 

 

 

 


