Raport opisowy 2016/2017
1.

Nazwa uczelni zagranicznej, program oraz termin przebywania na wymianie
(proszę wpisać semestr (zimowy/letni) oraz daty pobytu),
Ilość zakończonych semestrów na SGH do momentu wyjazdu: 4
Kierunek studiów: Metody ilościowe i systemy informacyjne w ekonomii
Athens University of Economics and Business
Semester zimowy , od 06.02.2017 po 30.06.2017

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Z polski leciałem grecką linią lotniczą AEGEAN, jakieś miesiąc lub trochę
więcej rpzed wylotem , kosztowało to około 150 euro w dwie strony z
bagażem. Dojazd z lotniska jest bardzo prosty, albo bierze się autobus X95 (bilet
2,50 Euro) lub niebieską linię metra (bilet 4 Euro). Taksówek nie polecam brać
ponieważ lotnisko jest stosunkowo daleko od centrum i może to dosyć sporo
kosztowaćMiasto jest bardzo duże i brudne,ale tzm czasem
piękne.Uniwersztet byl położony w centrum miasta koło stacji metra
Victoria.Teren ten nie jest bardzo biezpieczny z powodu dużej ilosci
migrantów więc nie jest dobrym pomysłem spacer po północe.

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci
zagraniczni
Uniwersytet państwowy z dużą liczbą studentów z Grecji i spoza
Grecji.Erasmusów było około 100 osób. Sam budynek uniwersytetu jest dosyć
brzydki i zaniedbany.

4.

Kursy – opis kursów, w których brałeś udział: forma prowadzenia zajęć,
sposób zaliczenia – egzamin czy zaliczenie? Jaka była możliwość konsultacji,
jak radziłeś sobie z językiem?
Modern Greek language – najleprzy kurs co miałem.Pani Aliki ,prowadząca
jest bardzo dobra.No i moim zdaniem trzeba trochę nauczyć się języka
państwa w ktorym studiujesz.
Computational Finanse and Econometrics-podoba mi się dziedzina
ekonometrii,z tego powodu wziąłm ten kurs.Było około 6 zajęć i zaliczenie
dwoma projectami.
Public Finanse –przedmiot jest bardzo nudny jeżeli nigdy do tego nie miałeś
sprawy z rozszeżonymi finansami.Zaliczenie ekzaminem końcowym.
Money and Banking –nie jest bardzo interesujący ale często są opowiadane
różne rzeczy o którzych trzeba wiedzieć ludziom studiącym na uczelniach
ekonomicznych.Zaliczenie ekzaminem.

International Marketing Management –całkiem było interesująco ale czasem
brakowało czegoś nowego .Prowadząca bardzo dobrze opowiadała materiał
i wzkorzystywała rożne metody do nauki jak filmy i praca
grupowa.Zaliczenie projectem grupowym
5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
W bibliotece było mało książek w języku angielskim a więcej w języku
greckim,więc nie bzła biblioteka bardzo przydatna do nauki.Był dostęp do
komputerów ale nie było ksera,więc korzystałem z ksera w pobliżu
głownego budynku.

6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z
Polski?
Nie ma akademików dla studentów erasmusów ,więc wynajmowałem pokój
w mieszkaniu w 10 minutach od budynku głównego.Kosztowało to około
250 euro na miesiąc.

7.

Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z
International Student Office
Mój buddy napisała do mnie zy tydzień przed wyjazdem.Zostałem dobrze
przyjęty. Bardzo pomogła mi przy rejestracji na uniwersytecie i wyrabianiy
wszystkich papierówKontakt z ESN też był bardzo dobry więc w razie czegoś
zawsze mogłem prosić o pomóc.

8.

Koszty utrzymania – podaj szczegóły, które Twoim zdaniem mogłyby się
przydać innym, np. najtańsza linia lotnicza, ubezpieczenie, jak uzyskać
pozwolenie na pracę, jakie są środki komunikacji lokalnej, dokumenty, które
mogą się przydać ( np. tłumaczenie metryki), codzienne wydatki w
porównaniu z Warszawą. W przypadku, jeśli otrzymywałeś dofinansowanie,
w jakim stopniu otrzymane stypendium zapewniało pokrycie kosztów
utrzymania za granicą, relacje cen, gdzie robić zakupy?
Stupednium pokrywał mnie koło 80 procent wzdatków z powodu tego że
często jadłem w stołówce ktora dla studentów erasmusów jest
darmowa.Jedzenie nie jest bardzo dobrze ale jak za darmo to spoko.Często
podróżowałem i najwięcej wydatków poszło na to.W porównaniu do
Warszawy cenz sę o 1.5-2 razy większe ,ale na owoce i warzywa w
marketach jest super tanio.Prawie nie kożystałem z transportu bo chodziłem
na piechotę z powodu tego że wszystko nie bzło daleko od mojego
mieszkania ( np.Acropolis był w 4 kilometrach).Prejazd kosztuje koło euro
za 75 minut.

9.

Życie studenckie – rozrywki, sport
Kożystałem z usług siłowni Golden Gym która była w pięciu minutach od
mojego mieszkania . Grecy nie lubią siedzieć w domach. Jeden+dwa razy w
tygodniu były organizowane różne imprezy i rozrywki przez ESN . Jest skwer

Exarchia, na którym młodzi Grecy palą zioło, a wokół znajdują się przeróżne
bary o przystępnych cenach i bardzo lubiany przez nas Playhouse, czyli pub
z planszówkami – innymi niż Monopol i Scrabble – w którym spędzaliśmy
naprawdę dobre chwile niezależnie od ilości osób.A raz na miesiąc większa
wycieczka do Salonik, Metory czy na Pólwysep Penelopezki.
10. Sugestie – o czym dowiedziałeś się podczas pobytu, a co wolałbyś wiedzieć
wcześniej? Twoje sugestie dotyczące usprawnienia zarządzania systemem
grantów wewnątrz Uczelni przez Narodową Agencję (Fundację) oraz przez
Komisję
Europejską
w
przypadku
studentów
otrzymujących
dofinansowanie.
Jeśli jest Wam straszny kryzys w Grecji, czy uchodźcy, to nie macie co się
przejmować. Kryzysu jako takiego nie widać, każdy żyje swoim życiem,
ciesząc się z każdego dnia. Grecy są uśmiechnieci, pełni życia. Wydaje mi się,
że jest to sprawa pogody i słonca które swieci cały czas. A uchodźcy, co
prawda są, ale nie zaczepiają pieszych. Oczywiście trzeba uwazać na siebie i
nie chodzic noca w pewne dzielnie Aten, ale wydaje mi się, ze w kazdym
miescie tak jestJeśli jest Wam straszny kryzys w Grecji, czy uchodźcy, to nie
macie co się przejmować. Kryzysu jako takiego nie widać, każdy żyje swoim
życiem, ciesząc się z każdego dnia. Grecy są uśmiechnieci, pełni życia. A
uchodźcy, co prawda są, ale nie zaczepiają pieszych. Oczywiście trzeba
uwazać na siebie i nie chodzic noca w pewne dzielnie Aten, ale wydaje mi się,
ze w kazdym miescie tak jest. Ja jestem bardzo zadowolony z okresu, który
spędziłem w Atenach, poznałem rewelacyjnych ludzi, z którymi nadal mam bliski
kontakt.
11. Adaptacja kulturowa – wrażenia z przystosowywania się do nowego kraju,
kultury; czy przeżyłeś szok kulturowy? Czy w kontaktach z mieszkańcami
było coś czego się nie spodziewałeś? Co może zrobić osoba jadąca na
stypendium żeby łatwiej przystosować się do nowego miejsca?
Jeśli już przyzwyczaimy się do brudu, wolności i faktu, że jest kryzys,
dostrzeżemy Greków pomocnych mimo wszystko, otwartych na obcych dla
nich ludzi, gościnnych, towarzystkich, uczciwych. Dużo róznych wydażeń
kulturowych i imprezowych i sama Grecja jest takim państwem w którym
mieści się wielka i długa historia.Nie jestem osobą imprezową więc na
początku ciŁzko było pryzwyczaić siŁ do kultury greckiej ale z czasem to
stało znacznie łatwiej.
Ocena: Jako ostatni punkt raportu prosimy o ocenę Uniwersytetu w skali od
1 do 5 pod względem ogólnym i merytorycznym (akademickim).
Ocena ogólna: 4/5
Ocena merytoryczna: 4/5
Mój adres mailowy yt68846@sgh.waw.pl

