


 Split este un oraș în Europa centrala dalmația, croația. 
Orașul a fost construit inițial în jurul palatului lui Dioclețian
(palat/fort construit pentru împăratul roman Dioclețian). 
Datorită climei sale ideale, localnicii numesc orașul Split: “cel
mai frumos oraș din lume”. 



 Split este un oraș ideal pentru cei care doresc să combine 
site-urile istorice și culturale cu distracția, o combinație
plăcută de tradițional și modern. Poziția centrală a orașului îl 
face ideal plasat pentru a explora plajele superbe de pe Riviera 
Makarska.





 Datorită faptului că românii și croații nu vorbesc aceeași 
limbă, majoritatea profesorilor au dorit să facă ore în particular 
cu studenții Erasmus.
 În ce constau evaluările finale și intersemestriale, 
profesorii au optat pentru examene scrise, examene orale dar și 
prezentări ale unor proiecte.







 Pentru că cererile pentru cazarea în cămin au fost trimise 
prea târziu, n-am mai prins loc si am găsit cazare într-un 
apartament aflat la 30 minute de mers de facultate.





Cămin

Cantină



 Pomorski Fakultet din Split pune la dispoziția tuturor 
studenților ei un cămin studențesc, modern dotat.
 Cantina se află la nici un minut de mers pe jos. 
Facultatea este si ea aproape, 2 minute de mers pe jos. In 
vecinătate sunt 2 terenuri de baschet/fotbal.

Terenuri
CăminCantina



 Universitatea din Split ofera studentilor 
un card de reduceri ce poate fi folosit
in anumite cantine studentesti.

 Ei ofera pe card 100 euro lunar, care 
pot fi folositi la cantinele studentesti 
din oras, acesta oferind reduceri pana 
la 80% pentru mancare.

 In general, doua feluri de mancare + 
desert costau aprox. 10 kuna ( 7 Lei)















 Această experiență ne-a ajutat să ne maturizăm ca 
persoane, descurcându-ne singuri pentru o perioada relativ 
lungă de timp într-o țară străină, într-o atmosferă necunoscută 
ce ne-a oferit șansa de a ne cunoaște mai bine.
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