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Urnik klinik
Klinika za untuarnje bolesti

Delovni čas: 9.00 – 11.00, 16.00 – 18.00

Nedelja in prazniki: 9 – 11.00

Za CEEPUS študente:

- začetek okoli 8.00 ure

- konec med 14.00 in 16.00 uro

- odvisno od števila pacientov, urgence

Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Delovni čas: 9.00 – 11.00, 16.00 – 18.00

Nedelja in prazniki: 9 – 11.00

Za CEEPUS študente:

- začetek okoli 9.15 ure

- konec, ko se zaključijo vse operacije in 
prebudijo vsi pacienti ;)



Pomoč CEEPUS študentom
CEEPUS koordinator

doc. dr. sc. Zoran Vrbanac

2390-407

zoran.vrbanac@vef.hr

Referent za mednarodno sodelovanje

Renata Purgar

2390-209

renata.purgar@vef.hr

Klinika za untuarnje bolesti

dr. sc. Jelena Gotić

2390-355

jelena.gotic@vef.hr

Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

dr. sc. Marko Pećin

2390-391

marko.pecin@vef.hr
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Učenje jezika
- Vsi zaposleni s katerimi sva imeli stik razumejo slovensko, govorijo hrvaško in po potrebi 
obrazložijo stvari tudi v angleščini

- Na začetku je govorjenje hrvaščine nekoliko zapleteno, vendar ti ob redni uporabi izredno hitro 
zleze pod kožo

- Z razumevanjem njihovih strokovnih izrazov nisva imeli večjih težav

- Po enem mescu prakse se je najino znanje jezika opazno izboljšalo



Nastanitev
- CEEPUS ti sam uredi bivanje v študentskem domu

- bivali sva v domu Dr. Ante Starčević, Zagrebačka avenija 2, ki sicer ni preveč blizu fakultete, 
vendar so povezave s tramvaji odlične in nisva imeli težav s prihodom na kliniko



Stroški in prehrana
• CEEPUS ti v Zagrebu pokrije vse stroške bivanja, prav tako se ti povrnejo potni stroški, dobili sva 
tudi štipendijo v višini 1300 HRK, ki sva jo prevzeli v Referatu prvi teden bivanja

• Po Zagrebu potuješ z avtobusom ali tramvajem, cena polurne vožnje je 4 HRK

• Cene v trgovinah in restavracijah so primerljive s slovenskimi

• Urediš si študentsko izkaznico X-ica, s katero imaš popust na vstopnine muzejev ipd., prav tako z 
njo lahko za smešno nizek znesek ješ v vseh menzah fakultet in študentskih domov po celem 
Zagrebu (https://x-ica.com/studentske-menze-u-zagrebu/ )

◦ Vsekakor priporočava obisk restorana Cassandra (Ulica grada Vukovara 39), ki s svojo ponudbo nekoliko 
izstopa od ostalih menz 

◦ Ker nama dom ni omogočal kuhanja doma, sva preizkusili kar nekaj različnih menz v bližini najinega 
študentskega doma, hrana je bila v vseh dovolj dobra, da sva se vračali nazaj

◦ V izogib večjim razočaranjem nad hrano, je vsekakor priporočljivo nekoliko znižati standarde ;)

https://x-ica.com/studentske-menze-u-zagrebu/


Restavracije
V kolikor ti prehranjevanje v menzi ne 
diši, obvezno poišči:



Zakaj v Zagreb?
• ker je blizu, če želiš, lahko vsak vikend preživiš doma

• ker ti CEEPUS pokrije praktično vse stroške

• zaposleni na fakulteti so vsi izjemno prijazni, željni predajanja znanja

• na kliniki je veliko domačih in tujih študentov, ki so ti na voljo za vsa vprašanja, ki jih zaposlenim 
raje ne postavljaš ;)

• če pokažeš nekoliko interesa, lahko na kliniki zelo veliko počneš samostojno

• če česar ne znaš ali ne razumeš, ti potrpežljivo pokažejo ali razložijo

• Zagreb je zelo primeren za vse, ki zaradi kakršnihkoli razlogov ne želijo ali ne morejo za daljši čas 
v tujino

• Kljub njegovi bližini ti nudi vse pozitivne izkušnje opravljanja prakse v tujini



Zagreb je lep
Obvezno si oglej:



Kontakt študentk
Maša Vilfan: masa.vilfan@gmail.com

Jana Šauperl: jana.sauperl@gmail.com
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