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KERESKEDELEM ÉS MARKETING



Miért menj Erasmusra?

Új élmények és barátok (világszerte)
Idegen nyelv gyakorlása
CV-be jól mutat
Önmagad fejlesztése



Erasmus = 3C

Change
Challenge
Chance



Miért válaszd Horvátországot, azon 
belül is Rijekát/ Fiumét? 

 580 km- re az otthonodtól autóval pár óra, de már repülővel 
is mehetsz közvetlen az országba

 Biztonságos város
 Tengerpart és hegyek egy helyen
 Kikötő város 
 Magyar kötődés
 Közel van Trieszthez, Ljubljanahoz és Belgrád sincs messze
 Macska  és kutya rajongóknak kötelező
 Ha Trónok harca fan vagy
 Biztos megélhetés az ösztöndíjból



ESN-es programok
 Movie night
 Bar / Brain games
 Falmászás, lézerharc, paintball
 Tematikus partyk
 Kirándulások
 Közös „chill”, Jótékonykodás

ESN kártya
 Szórakozóhelyeken
 Konditeremben
 Kávézóban
 Flixbus
 Ryanair
 Karate



Sveučilište u Rijeci
11 kar:

• Gazdász
• Gépész
• Informatikai
• Jogász
• Maritime
• Bölcsész
• Turizmus
• ..stb

Trsat kampus
Belváros
Opatija



EFRI
 Város központjában van, könnyen 

megközelíthető gyalog és busszal
 Rendszer: 100p (35-15)
– 70 szorgalmi időszak

MIDTERMS, PPT, TEST, 
BEADANDÓ

- 30 vizsga
 BESZÁMÍTHATÓ TÁRGYAK:
Statisztika, Üzleti statisztika, HR 
Menedzsment, Nemzetközi kereskedelem, 
Angol, Marketing, Mikro-, Makroökonómia
 Tanárok/oktatás: gyakorlatorientált, 

részletes tananyagok és tanóra



„Jól jársz”



Koli life

 20perc buszozás a gazdász karig
 Havonta: 1400 kuna (kb 60ezer FT)
 Van mosoda
 Menza
 Kondi
 Orvos
 Single room – saját fürdő és konyha, a 

erkély az közös egy másik szobával





„Csak lazán”
PROGRAMOK RIJEKÁBAN



Swimming or Hiking?



Mololongo





Sok horvát szó  
közt magyar



Trsat kastély



Tengerpartjai



Péntek: 
ESN party Karolina Bar  Pizza burek

Cammeo taxi



Hrvatska felfedezése



Opatija



Pula



Rovinj



Motovun, Groznjan



Krk



Zágráb



Plitvicei tavak



Érdekes események:



Csokifeszt Opatijában



Adventi időszak Rijekában és Opatijában





Rijecki Karneval 2020



European Capital of Culture 2020



Határtalanul



Barátok



Jó tanács!
Hiába beszélsz hangosan, a horvátok leköröznek.
Nem fognak egyből átengedni a zebrán.
Ha épp rohansz a buszhoz és intesz neki, visszainteget.
Csapvizet bárhol kérhetsz ingyen.
Esernyő mindig legyen nálad! 
Kávéra mindig van idő! 



HVALA!

makabrigi97@gmail.com

mailto:makabrigi97@gmail.com
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