
ERASMUS + študij
ZADAR, HRVAŠKA

poletni semester 2015

Študij na Oddelku Za turizem in 
kulturo

MONIKA ŠEK, absolventka

Varnost hrane v prehrambeni
verigi



PRED ODHODOM

DOKUMENTACIJAA

• ELEKTRONSKA PRIJAVA v mesecu marcu

• Bilateralni sporazum!!

• POTDITEV KRAJA ŠTUDIJA junij

• POSLATI DOKUMENTACIJO NA FAKULTETO V TUJINI:

- Learning Agreement

- Aplication Form (prijavni obrazec)

- Endorsement Letter + dokumentacija po zahtevi fakultete v tujini                         

- Transcript of Records

- Dokaz o poznavanju jezika

- Kopija osebnega dokumenta in slika

• FINANČNA DOTACIJA: obrazec za finančno dotacijo, Learning Agreement, Aceeptance Letter

• Jezikovni test pred in po odhodu v tujino

STANOVANJE!!!!!



BIVANJE (Zadar): 

- Študenstki dom: ca. 45 e/mesec

- Stanovanje: ca. 170 e/mesec (najem skupaj s stroški)

DOVOLJENJE ZA BIVANJE

Confirmation 1: poslati v 5 dneh na UNI MB

Learning Agreement: spremembe (po potrebi)

SPOZNAVNI DAN NA FAKULTETI

V Zadru:

buddy



Sveučilište u Zadru

• Najdaljša univerzitetna tradicija na hrvaškem, začetki cerkvenega šolstva leta 1396.

• 25 oddelkov

• 6000 študentov

• stari kampus, novi kampus

• Fakultetna knjižnica, Gradska knjižnica, Znanstvena,…

POZDRAV 
SUNCU

MORSKE 
ORGULJE



ŠTUDIJ:

• Ocene: 1 (nezadostno) do 5 (odlično)

• V hrvaškem ali angleškem jeziku.

• Prekrivanje predmetov, dodatni ECTS.

• Profesorji.

• Tečaji tujih jezikov.

PREHRANA:

• ŠTUDENTSKA MENZA + fastfood v sklopu menze (velika in mala menza).

 s študentsko kartico (IKSICA) pravica do dva obroka v menzi na dan.

PREVOZ:

• Študentska vozovnica za mestni avtobus z neomejenimi vožnjami po mestu.

ZDRAVSTVO:

• Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja.

• Doplačilo za storitve in zdravila minimalno.



OB ŠTUDIJU:                                                                           ESN Zadar

Izleti: 

Dubrovnik

Plitvička jezera

St. Mihovil otok 
Ugljan



Vodice CNC festival

Party

Jezikovna šola, International dinner, socialne dejavnosti, 
športne dejavnosti,…

 

Prijatelji

Naenkrat razumeš vsaj 5 tujih 
jezikov 



PO PRIHODU DOMOV:

• Priznanje izpitov na matični fakulteti.

• Poslati dokumentacijo na UNI MB (pisarna za mednarodno sodelovanje) za prestanek 20% 

finančne dotacije (Transcript of Letters, Confirmation 2).



Ni dovolj besed, albumov in „minut za 
predstavitev “ za vse čudovite trenutke, 
izkušnje, nova znanja in nova prijateljstva,...



Dvomi in skrbi so odveč……

za vsako vprašanje se najde odgovor, 

za vsako težavo rešitev,

ostanejo pa samo dobre stvari,

prijatelji za vso življenje,

nova znanja,

dragocene izkušnje

in nepozabni trenutki!!

HVALA ZA POZORNOST!


