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Poštovane kolegice i kolege, 

Fakultet strojarstva i brodogradnje, kao jedna od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, aktivno 

sudjeluje u međunarodnoj razmjeni studenata i nastavnika, u posljednjih nekoliko godina najviše 

u okviru programa ERASMUS (sada ERASMUS+). Studenti našeg fakulteta odlaze studirati 

jedan ili dva semestra na strana sveučilišta gdje se, u kratkom vremenu i potpuno novom 

kulturološkom i jezičnom okruženju, moraju uklopiti u sustav: smjestiti se, proći odgovarajuće 

procedure, živjeti i studirati. Taj je postupak puno lakši ako pored uobičajene potpore službi 

sveučilišta i fakulteta student ima i dodatnu, blisku potporu iz redova domicilnih studenata. 

Iz istih razloga želimo olakšati prilagodbu i snalaženja stranih dolaznih studenata na našem 

fakultetu te smo potaknuli stvaranje Grupe za studentsku potporu stranim dolaznim 

studentima. Cilj je da svakom stranom dolaznom studentu pridružimo jednog studenta našeg 

fakulteta, po mogućnosti sa studija, godine studija, smjera i/ili usmjerenja koje najbolje odgovara 

onome što je strani student upisao.  

Članovi Grupe bi trebali imati primjeren uspjeh na studiju, tečno govoriti engleski jezik, 

biti komunikativni i otvoreni. Vjerujemo da bi interakcija sa stranim studentima unaprijedila 

njihove komunikacijske vještine te proširila i oplemenila njihova iskustva. Studenti koji bi 

pomagali stranim studentima, u trajanju od najmanje jednog semestra, za ovakvu bi aktivnost 

primali primjerenu mjesečnu financijsku naknadu, a u slučaju natjecanja za mjesto u programu 

međunarodne razmjene ostvarivali bi dodatne bodove.  

Pozivam sve studente zainteresirane sa sudjelovanje u radu ovakve grupe da se e-mail 

porukom jave ECTS koordinatoru, doc. dr. sc. Draganu Žeželju (dzezelj@fsb.hr), navedu svoje 

osnovne podatke (studij, godina studija, smjer, usmjerenje, prosjek ocjene, ocjena iz engleskog, 

potvrde škole stranih jezika i slično) te izraze svoju motivaciju za rad u Grupi. 

Ukoliko procjenimo da postoji dobar temelj za osnivanje Grupe (dovoljna zainteresiranost 

naših studenata) svaki bi prijavljeni student bio pozvan na kratak razgovor nakon čega bi se 

proveo i postupak odabira. Odabrani studenti bi postali službeni članovi Grupe za studentsku 

potporu stranim dolaznim studentima. 
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