
ERASMUS IZMENJAVA NA UNIVERZI V ZAGREBU: Študij v celoti preko spleta, druženje 
pa ne povsem omejeno 
 
Moja Erasmus izmenjava v Zagrebu se je pričela oktobra 2020. Ob prihodu v mesto je bila situacija na 
Hrvaškem še precej sproščena, zato sem se v prvem tednu lahko udeležila t.i. Welcome Week-a«. Natančneje 
sem se udeležila dveh dogodkov, in sicer vodenega ogleda mesta ter tekmovanja za najboljšo fotografijo 
(»photo hunt«). Že na prvem navedenem dogodku sem spoznala nekaj kolegic, s katerimi sem ohranila 
kontakte skozi celotno izmenjavo in se z njimi tudi še srečevala.  
 
Žal pa so se razmere tudi na Hrvaškem kmalu zaostrile (nekje proti koncu novembra). Zaprli so vse 
restavracije in kavarne ter omejili druženje. Predavanja in vse ostale študijske obveznosti so že od vsega 
začetka potekale preko spleta. Razlog za to ni bila samo epidemija, temveč tudi posledice potresa, ki je 
meseca marca v Zagrebu povzročil kar veliko škode in onemogočil, da bi se študentje zadrževali v zgradbi 
Pravne fakultete. Fakulteto sem tako fizično obiskala le enkrat, ko sem urejala dokumentacijo.  
 
Kljub navedenemu je druženje Erasmus študentov do neke mere še vedno potekalo. Izleti, ki jih sicer 
organizira ESN Zagreb (npr. obisk Nacionalnega parka "Plitvička jezera") so bili odpovedani. So se pa 
nekateri študentje sami organizirali in obiskovali nekatera obalna in druga mesta, vsaj dokler niso oblasti 
omejile tudi gibanje med t. i. županijami.  
 
Sama kljub vsemu svoje odločitve o odhodu na izmenjavo ne obžalujem. S tukajšnjimi kolegi smo namreč 
prišli do zaključka, da so bile razmere na Hrvaškem, glede na situacijo drugod po svetu, še vseeno dokaj 
ugodne. Še vedno smo se lahko na prostem sprehajali brez maske, igrali odbojko, decembra nazdravili s 
kuhanim vinom »to go« v parku, nakupovali v trgovskih centrih ter se vsaj del izmenjave prosto gibali med 
hrvaškimi mesti. Predavanja preko spleta (Google Meet) so potekala brez težav, profesorji pa so bili v večini 
zelo dostopni in profesionalni. Najbolj me je navdušila njihova Pravna klinika, v okviru katere hrvaški 
študentje prava prostovoljno nudijo brezplačno pravno pomoč ljudem, ki se znajdejo v pravni stiski, a si 
odvetnika ne morejo privoščiti. Konec koncev pa sem pridobila kar nekaj uporabnega znanja, izkušenj ter 
drugačen pogled na nekatere stvari v življenju, kar je po mojem mnenju tudi bistvo študentske izmenjave.  
 
Zagreb, 10.2.2021                                                                     Sindi Mauko (sindi.mauko@gmail.com)  

 
 

Druženje s prijateljicami: 
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Fizično prisotni na PF v Zagrebu: 

 
 

Cvjetni trg: 

 
 
 
 



Kava to go v središču Zagreba: 

 
 
 

Ulice Zagreba:  

 
 
 



Park Zrinjevac: 

 
 

Rekreacija s prijatelji: 

 
 
 
 
 


