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ПРИЈАВА
1. Транскрипт оцена на Енглеском (студенстска служба)

2. Препоруке професора

3. Мотивационо писмо

4. CV

5. Доказ о знању енглеског (професорка енглеског)



УГОВОР О УЧЕЊУ - learning agreement
● Тражите предмете са страног универзитета (са било које године или 

смера), који одговарају неком вашем премету на ФОН-у који нисте 

положили(исто са било које године).

● www.uib.cat

● Предложени предмети се шаљу комисији

● За већину факултета већ постоји база признатих испита тако да прво 

питајте то у канцеларији за међународну сарадњу

http://www.uib.cat/


ВИЗА
● Ако вас универзитет прими, шаљу вам поштом (баш поштом) 

документа која уз копију пасоша носите у амбасаду.

● Чека се месец дана

● 70 евра



Тражење смештаја
● Студентски дом

● Стан

● Соба



Студентски дом
● Скуп

● Далеко од града



СОБА
● Лако да се нађе

● Не плаћа се унапред

● Мали депозит (≈200 €)

● Фиксни трошкови

● Кревет ормар и сто

● Дели се стан са непознатима

300 € - 450 €



СТАН
● Углавном су боље опремљени

● Познати цимери

● Јефтиније у већини случајева

● Рачуни зависе од потрошње

● Плаћа се барем једна кирија унапред

● Депозит (≈1000 €)

Цена зависи од величине стана и локације

Максимум 300 € по особи



● https://www.idealista.com

● https://synergymallorca.com/

● https://www.facebook.com/groups/460488460684779/

Постоји много превара, све треба проверити више пута

Не треба слати веће суме новца унапред

Контактирајте студенте који су раније били

https://www.idealista.com/
https://synergymallorca.com/
https://www.facebook.com/groups/460488460684779/


ОСИГУРАЊЕ
● Обавезно је - - https://oncampus.es

● Дом здравља у склопу универзитета, 24/7 SOS телефон, покриће 

трошкова лечења у једној приватној клиници у Палми

● 115 €

● Купује се преко интернета 

● Рефундира се

https://oncampus.es/


ТРОШКОВИ ПРЕ ОДЛАСКА
● Прва стипендија стиже крајем месеца,а семестар почиње 4. 

септембра/фебруара

● Авио карта ≈100-150 € (из Беча, Базела, Будимпеште)

● Осигурање 115 €

● Виза 70 €

● Лични трошкови до прве стипендије

● Аванс,депозит... 

○ Зависи од смештаја, али у већини случајева се бар једна кирија плаћа у напред

○ ≈300-700 €



СТИПЕНДИЈА
● 800 € месечно

● Добија се последњег радног дана у месецу

● Отвара се рачун у локалној банци

● Трошкови авио карти, осигурања и визе се добијају са другом 

стипендијом (275 € +115 € +70 € )



Живот и студирање









● 400 000 становника

● 10 милиона туриста годишње

● Историјски центар града и резиденцијална околина

● Миран и чист

● Одлично повезан како градским превозом тако и са другим градовима 

и плажама на острву

ПАЛМА









МАЈОРКА
● Острво у Средоземном мору

● Највеће и најнасељеније од 4 Балеарских острва

● Око милион становника

● И ако је мало на острву има свега, од градова до планина, прелепих 

плажа и традиционалних шпанских села.









Сликовити приказ 

занимљивих

Места на острву



Универзитет
● 10 факултета , студентски дом, спортски центар.

● Faculty of Economics and Enterprise,Higher Polytechnic School.

● Налази се ван града (13 мин возом од центра)

● 21. по рангу у Шпанији

● Настава на каталонском, шпанском и енглеском

● Континуално оцењивање, обавезна предавања

● Лакши од наших факултета













Трошкови
смештај 200-450

храна 150-200

превоз 20

телефон 10

Сличне цене хране и основних ствари као у 

Београду.

Скупљи су ресторани, изласци и смештај

СТИПЕНДИЈА ЈЕ И ВИШЕ НЕГО ДОВОЉНА!



Штедња
Картица за градски превоз(бус и метро).

45 центи вожња (без ње је 1,5€) или 20 € неограничено.

Картица за међуградске бусеве и возове.

50% попуста на све карте.

Куповина у великим трговинским ланцима.

Много јефтиније од мањих продавница

Нема их у самом центру града



ПУТОВАЊА
Шпанска влада одобрава попуст на авионске карте за становике шпанских острва 

и прекоморских територија који полазе из тих места ка континенталном делу 

Шпаније(75%).



Неки примери цена карата

И слике са дестинација које бисте могли да обиђете.







МАДРИД



БАРСЕЛОНА



ВАЛЕНСИЈА



ЛИСАБОН



ТЕНЕРИФЕ



СЕВИЉА



ГРАНАДА



МАЛАГА



Андреа Давидовић

0612428280

@andreadavidovic

andreadavidovic303@gmail.com

Михаило Ђорђевић

0644466965

@mdjordjevic97

mihailodjordjevic1997@gmail.com


