
Dobrodošli na stranice Erasmus-savjetovališta za studente.  

 

U Erasmus-savjetovalištu djeluju studenti savjetnici sa svih ustrojbenih jedinica Filozofskog 
fakulteta. Iako je studentima savjetnicima primarna zadaća pružati potporu brucošima 
Filozofskog fakulteta u snalaženju u novom akademskom okruženju, u okviru Erasmus-
savjetovališta oni će na formalnoj i neformalnoj razini pomagati i studentima koji razmišljaju o 
odlasku ili su već odlučili otići na studentsku razmjenu. Služba je osnovana zbog rastuće 
zainteresiranosti za razmjenu te potrebe za uhodanim protokolom po kojemu bismo u 
budućnosti sa što manje problema ili nedoumica slali i dočekivali studente.  

Svjesni smo da imate pitanja koja nećete postavljati profesorima. Tu smo za svaki onaj dio 
koji trebate obaviti sami, a niste sigurni kako ili imate neke poteškoće. Kako bi vaša 
studentska mobilnost prošla što ugodnije i bezbrižnije, student savjetnik tu je za vas kroz sve 
tri faze vaše mobilnosti. Konkretno, to su 

1) PRIJE ODLASKA  

a) savjetovanje pri odabiru inozemnog sveučilišta s obzirom na kompatibilnost studijskih 
programa, kulturne razlike, troškove života i sl. 

b) pomoć u snalaženju na mrežnim stranicama inozemnog sveučilišta - ponajprije dio s 
kolegijima na odgovarajućoj razini studiranja, ali i onaj praktični dio vezan za 
stanovanje, mogućnosti izvan studija i sl. 

c) pomoć u prikupljanju potrebne dokumentacije za prijavu na studentsku razmjenu, 
zdravstveno osiguranje i sl. 

d) priprema za intervju i ispit poznavanja stranoga jezika 

e) pružanje praktičnih informacija i savjeta o džeparcu, priprema na ono što bi vas 
moglo dočekati i na što morate paziti, na što se pripremiti, što očekivati 

 

2) TIJEKOM MOBILNOSTI 

a) Stalna komunikacija s vašim profesorima − ECTS-koordinatorima i akademskim 
Erasmus-koordinatorom − neophodna je, stoga nam se slobodno obratite ukoliko u 
tome budete zatrebali našu pomoć. 

b) Komunikacija je potrebna i s pojedinim nastavnicima s vaših odsjeka. Slobodno nam 
se obratite ukoliko npr. ne možete putem elektroničke pošte stupiti u kontakt s 
profesorom ili vam ispitna literatura nije dostupna na inozemnom sveučilištu i sl. 

c) Dok ste na razmjeni, trebate prikupiti određene dokumente na što ćemo vas podsjetiti 
i pripremiti. 

d) Ukoliko ostajete na razmjeni tijekom cijele godine, možemo se brinuti o vašem 
indeksu i testiranju semestara. 

 



3) PO POVRATKU 

a) javljanje međunarodnom uredu u Rektoratu i dostavljanje potrebnih dokumenata 
(putne karte s početka i kraja mobilnosti, računi, uplatnice za stanarinu, završna 
izvješća, prijepis ocjena, potvrda o odlasku i dolasku) 

b) javljanje Uredu za studentska pitanja i dostavljanje potrebnih dokumenata (prijepis 
ocjena, molba za priznavanje položenih ispita na inozemnoj instituciji, potvrda o 
dolasku i odlasku, završno izvješće) 

c) ponovno privikavanje na stari način života  

 

Vrata Erasmus-savjetovališta (prizemlje, soba br. 12) za vas su otvorena utorkom od 12 do 
13 i od 15,45 do 16,30 sati i po dogovoru.  

Za sve informacije i dodatna pitanja te dogovor oko termina javite nam se na adresu e-pošte: 
 
erasmus_savjetovaliste@ffos.hr 
 
 

Predsjedništvo i članovi Erasmus-savjetovališta 

 

Predsjedništvo:  

Martina Bertić, predsjednica    

Petra Lang, zamjenica predsjednice    

 
 
Članovi: 
 
Sara Štefanac i Josip Eđed  
Diplomski studij Engleskoga jezika i književnost i Mađarskoga jezika i književosti 

 
Anja Vuko, Ana Krpan, Matea Zlomislić i Rene Čipanj Banja  
Diplomski studij Hrvatskoga jezika i književosti i Mađarskoga jezika i književosti 

 
Nikolina Mijatović  
Diplomski studij Hrvatskoga jezika i književosti i Filozofije 
 
Iva Magušić-Dumančić  
Dipomski studij Informacijskih znanosti 

 
Tomislav Farkaš  
Preddiplomski studij Povijesti i Pedagogije 
 
Dunja Hajduković, Valentina Kovač, Iris Spajić, Dora Kovač  
Preddiplomski studij Engleskoga jezika i književnosti i Njemačkoga jezika i književnosti 
 


