Raport opisowy 2017/2018
1.

Nazwa uczelni zagranicznej, program oraz termin przebywania na wymianie
(proszę wpisać semestr (zimowy/letni) oraz daty pobytu),
Athens Univeristy of Economics and Business, semestr letni, 03.02.2018-25.06.2018

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Dojazd z Polski do Aten nie jest ani skompikowany, ani drogi. Ja leciałam Ryanairem,
za bilet bez bagażu rejestrowanego zapłaciłam ok. 80 zł (miałam zniżkę dzięki karcie
ESN). Jeśli jedziecie na semestr letni to polecam bilet kupić odpowiednio wcześniej, bo
już w lutym ceny potrafią mocno skoczyć do góry.
Ateny są miastem dość brudnym i chaotycznym. Nie zaliczyłabym ich również do
najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Wielu z Erasmusów zostało podczas wymiany
okradzionych, a jednego znajomego dość mocno pobito. Trzeba na pewno zwracać
uwagę na rzeczy osobiste (szczególnie siedząc w kawiarniach/jeżdząć transportem
publicznym). Co jest jednak na plus, to zdecydowanie: luźna atmosfera miasta,
przecudowna pogoda, niskie ceny i podejście Greków do obcokrajowców - są zawsze
przemili, uśmiechnięci i bardzo pomocni.
Sam uniwerystet znajduje się ok. 15 minut od centrum miasta, w okolicach stacji metra
Victoria (również nie polecam zapuszczać się tam wieczorami, tym bardziej, że
podczas mojego pobytu w bliskiej okolicy znaleziono zwłoki zasztyletowanego
człowieka). Zajęcia dla Erasmusów odbywają się w dwóch budynkach w odległości ok.
5-10 minut pieszo od głównego gmachu i znajdują się w nieco bezpieczniejszej okolicy.

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet jest państwowy i uznany za jedną z najlepszych uczelni ekonomicznych w
Grecji. Studentów jest dużo (ok. 12 tysięcy), w tym ok. 150 Erasmusów co semestr.

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?
Theory and Practice of Economic Integration (E. Hatziharitou, 6 ECTS) - zdecydowanie
najbardziej wymagający przedmiot, który wybrałam; na zaliczenie składa się 3godzinny egzamin pisemny (3 szczegółowe pytania do wyboru, każde z nich ma ok. 4
podpunktów). Ogromną zaletą jest to że prowadząca na początku semestru daje listę
30 pytań, spośród których wybiera pytania egzaminacyjne. Dodatkowo możliwe jest
również napisanie eseju (ok. 20-25 stron) i zaprezentowanie go w klasie (ok. 20-30
minut), za co można dostać maksymalnie 3 punkty (nie jest to obowiązkowe, ale
polecam). Minusem zajęć jest jednak fakt, że prowadząca sprawia wrażenie, jakby
sama do końca nie wiedziała o co jej chodziło. Po zadaniu pytania z prośbą o
wyjaśnienie czegoś i uzyskaniu odpowiedzi od p. Hatziharitou, studenci byli na ogół
jeszcze bardziej zmieszani niż wcześniej.
Cross-Cultural Communication (E. Apospori, 6 ECTS) - bardzo lekki i przyjemny
przedmiot, na którym można się sporo dowiedzieć (prowadząca to niezwykle ciekawa
osoba z bardzo dużym doświadczeniem). Sporo osób uważało jednak, że zajęcia to
strata czasu i uczymy się jedynie o oczywistych kwestiach, z których każdy zdaje sobie

sprawę. Na zaliczenie składa się mini projekt grupowy (analiza i prezentacja) oraz 2godzinny egzamin pisemny (2 pytania do wyboru z 3).
International Marketing Management (E. Manganari, 6 ECTS) - przedmiot lekki, ale
niestety niewiele można z niego wynieść. Prowadząca jest bardzo przyjemną osobą,
podczas zajęć mieliśmy sporo dyskusji na kontrowersyjne tematy. Na zaliczenie składa
się projekt grupowy (analiza danej firmy na ok. 25 stron i prezentacja w klasie) oraz
egzamin pisemny. Możliwe jest także wykonanie dodatkowej prezentacji (za
maksymalnie 1,5 pkt) na dowolny temat zaakceptowany przez p. Manganari. Niestety
prowadząca często zmienia zdanie i warunki zaliczenia, o czym nie informuje
studentów, co może być bardzo frustrujące.
Change Management (M. Vakola, 6 ECTS) - najciekawszy przedmiot, który wybrałam
na wymianie. Prowadząca jest miłą i wyjątkowo kompetentną osobą, potrafi zaciekawić
i przekazać wiedzę w bardzo przystępny sposób. Jej poziom języka angielskiego jest
wysoki. Na zaliczenie składa się projekt grupowy (analiza danej firmy na ok. 25 stron i
prezentacja na zajęciach). Zdecydowanie polecam.
5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Warunki studiowania są w porządku. Uczelnia posiada dobrze zaopatrzoną bibliotekę,
a także 2 pokoje do nauki z dostępem do komputerów. Ksero we własnym zakresie,
jednak w Grecji jest ono wyjątkowo tanie (ok. 2 centy za stronę), a w okolicach uczelni
znajduje się wiele punktów.
Sam budynek jest dość "zapuszczony" i miejscami wygląda raczej jak skłot niż uczelnia
ekonomiczna, co dla wielu osób było dość dużym zaskoczeniem. Ogromnym minusem
jest fakt, że zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni palą w budynku (zdarza się, że
nawet na stołówce), co szczegolnie w gorące dni może być ciężkie do zniesienia.

6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
Uczelnia nie posiada akademików, studenci wynajmują prywatne mieszkania. Ich koszt
jest naprawdę niski (ok. 200-300 EUR za pokój). Mieszkania najlepiej szukać przez
znajomych Greków albo na grupach facebookowych.
Dużą zaletą są darmowe posiłki dla studentów w stołówce uczelnianej
(śniadanie/obiad/kolacja). Są całkiem smaczne i osoby będące na diecie
wegetariańskiej lub wegańskiej nie będą miały problemów ze skomponowaniem dań.

7.

Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International
Student Office
Osobą odpowiedzialną za studentów zagranicznych jest pani Vassiliki Papavasileiou,
która jest wyjątkowo przyjemna, pomocna i cierpliwa - udziela odpowiedzi nawet za
najbardziej trywialne pytania. Problemem jest jednak to, że dość długo odpisuje na
maile (na początku semestru nawet ok. 3-4 tygodnie), więc jeśli zależy Wam na czasie
polecam chodzić do niej osobiście.
Dodatkowo każdemu Erasmusowi zostaje przydzielony grecki buddy, ale tutaj wiadomo
- zależy indywiadualnie od człowieka, czy będzie z Tobą spędzał dużo czasu i pomoże
się zaklimatyzować, czy raczej Cię zignoruje.

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?
Najtańszą linią lotniczą jest Ryanair. Jeśli chodzi o komunikację lokalną to w mieście
polecam metro lub tramwaje (autobusy to koszmar). Jeśli chcecie podróżować na
wyspy to polecam promy (czasem można upolować naprawdę dobrą promocję) lub
samolot. Sporo osób wynajmowało również samochody i jeździło nimi np. na północ
Grecji.
Warto wziąć ze sobą zdjęcia paszportowe do wyrobienia karty miejskiej (ok. 15
EUR/miesiąc), ale nie jest to konieczne.
Ceny w Atenach są porównywalne/trochę wyższe w stosunku do cen warszawskich.
Jedynie supermarkety mogą być znacznie droższe (najtańszy jest chyba Market In).
Koszt obiadu na mieście to ok. 7 EUR, espresso freddo ok. 2 EUR. Niestety nie
orientuję się dokładnie jak wygląda kwestia wejść do klubów czy alkoholu, ale moi
znajomi raczej nie narzekali, więc powinno być stosunkowo tanio.

9.

Życie studenckie – rozrywki, sport
Ateny oferują naprawdę wiele rozrywek studenckich i bogate nocne życie. Klubów jest
tutaj bardzo dużo, podobnie z barami i restauracjami, które są otwarte najczęściej 7 dni
w tygodniu do bardzo późnych godzin. Ateny nigdy nie śpią i jestem przekonana, że
każdy znajdzie tutaj coś dla siebie - od festiwali zero-waste i darmowych kursów
medytacyjnych po imprezy techno.
Na docenienie zasługują również ESNy (zarówno ten z AUEB, jak i z innych uczelni),
które bardzo prężnie działają i co kilka dni organizują jakiś event (np. zwiedzanie
miasta z bezdomnymi, international dinner, wizytę w obserwatorium), wycieczkę czy
imprezę.

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.
Raczej nic mnie nie zaskoczyło.

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?
Osobiście nie przeżyłam szoku kulturowego, ale na pewno trzeba podkreślić, że osoby,
które wyjątkowo cenią sobie porządek i jasne zasady będą musiały nieco "wrzucić na
luz" i przyzwyczaić się do greckich standardów.
Tak, jak wspomniałam wcześniej, Grecy są cudownym narodem, który naprawdę
pomaga obcokrajowcom. Wiele razy miałam sytuację, gdzie ludzie sami podchodzili do
mnie i moich znajomych, ponieważ widzieli, że zgubiliśmy się/potrzebujemy pomocy i
starali się nam jakoś pomóc (nawet jeśli część z nich słabo mówiła po angielsku).

Prosimy o krótką ocenę programu (max. kilka zdań, która mogłaby zachęcić innych
studentów do wzięcia w nim udziału. Jeśli wyrazisz zgodę, użyjemy jej do celów
promocyjnych programu.)

12.

Bardzo polecam wzięcie udziału w jakiejkolwiek wymianie zagranicznej - skoro mamy
możliwość studiowania za granicą, poznania ludzi z całego świata i poszerzenia swoich
perspektyw, a dodatkowo dostajemy za to pieniądze od UE - to dlaczego nie
spróbować? Dla mnie pobyt w Grecji był drugą wymianą i, chociaż zawsze byłam
pozytywnie nastawiona do Erasmusa, w życiu bym nie pomyślała, jak wiele taki
semestr w innym kraju może dać. Przepiękne doświadczenie, które ciężko ubrać w
jakiekolwiek słowa.
Czy wyrażasz zgodę na opublikowanie tej oceny w innym miejscu niż ten raport
(np. Gazeta SGH, strony CPM, ulotki i inne materiały promujące programy wymiany)?
TAK

NIE

Jeżeli masz ciekawe zdjęcia, którymi chcesz się podzielić [np. w formie albumu]
prosimy również o podanie linku, bądź przesłanie zdjęć w formacie .JPG].
Ocena: Jako ostatni punkt raportu prosimy o ocenę Uniwersytetu w skali od 1 do 5 pod
względem ogólnym i merytorycznym (akademickim).

13.

Ocena ogólna: 4
Ocena merytoryczna: 3,5-4

Raport należy napisać na 3-5 stron formatu A4 i przekazać do CPM TYLKO w wersji elektronicznej –
plik PDF przesłany na adres osoby kontaktowej twojego programu:
•
•
•

p. Agata Kowalik (Erasmus+ KA103, PO WER, CEMS ze stypendium Erasmus+)
p. Nadiya Skyba (Erasmus+ KA107, PIM, umowy bilateralne, freemover)
p. Galina Wandel (Polsko-Niemieckie Forum Akademickie

Dziękujemy!

