Raport opisowy 2019/2020
Nazwa uczelni zagranicznej: Athens University of Economics and Business
Kraj: Grecja
Program:
☒ Erasmus+

☐ PIM

☐ CEMS MIM

☐ Freemover

Semestr przebywania na wymianie: ☐ zimowy
1.

☐ umowy bilateralne

☒ letni

Miejsce pobytu: dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie uczelni przyjmującej.
Do Grecji przyleciałem samolotem Ryanair z Warszawy-Modlin. W internecie można
znaleźć dużo tanich lotów do Grecji nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. Ja akurat
jako członek ESN SGH miałem też kartę ESN dzięki czemu lot z bagażem kosztował
mnie jakieś 130 zł. Do Aten latają też drożsi przewoźnicy czyli LOT i Aegean.
Lotnisko usytuowane jest jakieś 30-40 km poza miastem. Do Aten można dojechać
autobusem albo metrem. Ja skorzystałem z metra. Kosztuje ono 10 euro w jedną
stronę a dojazd do centrum (Syntagma) zajmuje ok. godziny czasu. Miasto z lotniskiem
łączy niebieska linia metra.
Linii metra w Atenach jest trzy i łączą one wszystkie kluczowe miejsca w mieście.
AUEB usytuowany jest na północ od centrum Aten, przy stacji Victoria (linia zielona).
Gmach główny uczelni umiejscowiony jest obok placu Victoria, przy bardzo ruchliwej
ulicy Patison. Znajduje się ona w dzielnicy Kipseli i sąsiaduje z dzielnicą Exarchia.
AUEB posiada kilka budynków, które są niedaleko od siebie. Studenci zagraniczni
mają zajęcia głównie w nowym budynku przy ulicy Trias. Natomiast gmach główny jest
często odwiedzany ze względu na International Office i kantynę.

2.

Uniwersytet: państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet jest państwowy, trudno ocenić liczbę studentów. Erasmusi mają zajęcia
głównie w nowym budynku znajdującym się nieopodal gmachu głównego. Z moich
obserwacji liczba studentów jest podobna do tej na SGH. Studentów zagranicznych jest
ok. 150-180 na semestr. Liczba ta jest stała niezależnie od semestru.

3.

Kursy: opis przedmiotów, w których brałeś udział [forma prowadzenia zajęć, sposób zaliczenia – egzamin
czy zaliczenie? Jaka była możliwość konsultacji, jak radziłeś sobie z językiem?]

Uczestniczyłem w 4 kursach: Modern Greek Language, Principles of Accounting, Money
and Capital Markets, Economics of EU Competition Policy. Wszystkie kursy na AUEB
mają wartość 6 ECTS-ów, a wykłady planowo trwają po 3 h chociaż z tym różnie bywa i
są często skracane do 2,5-2 h.
Modern Greek Language - lektorat greckiego dla początkujących. Zajęcia prowadzi
bardzo sympatyczny Grek, który prowadzi zajęcia w sposób zabawny i luźny, ale można
z nich wynieść jakieś podstawy języka greckiego. Stawia na czynny udział w zajęciach
przez częste zadawanie pytań studentom. Egzamin w formie online był umiarkowanie
trudny, z podziałem na część ustną i pisemną. Polecam ten przedmiot na AUEB
Principles of Accounting - kurs o podstawach rachunkowości. Jest to w zasadzie
powtórka z rachunkowości na SGH. Wykładowca jest bardzo zaangażowany w swój

przedmiot i cały czas upewnia się czy wszyscy nadążają i rozumieją o czym mowa.
Przedmiot nie jest specjalnie wymagający. Wykłady trwały po 2 h i polegały na
rozwiązywaniu zadań podanych na samym początku z odpowiednim wstępem
teoretycznym. Wykładowca po zajęciach przesyłał excele na maile studentów.
Zaliczenie zdalne polegało na przygotowaniu eseju o implikacjach wdrożenia MSSF w
rodzimym kraju i rozwiązaniu zestawu zadań w domu.
Money and Capital Markets - podstawy rynków finansowych z naciskiem na prostą
matematykę finansową czyli procent składany, liczenie rentowności obligacji, wycena
akcji itp. Sylabus przedmiot będzie ciekawy raczej wyłącznie dla osób zainteresowanych
rynkami, natomiast prowadzący robi wszystko, żeby nikt nie był nim zainteresowany.
Zajęcia są prowadzone w wybitnie nudny sposób, pokaz slajdów w połączeniu z
usypiającym głosem nauczyciela. Na samym wykładzie nie sposób utrzymać
koncentracji dłużej niż kilkanaście minut. Egzamin miał formę pytań otwartych i
zamkniętych i nie należał do najłatwiejszych, głównie ze względu na ograniczony czas.
Ogólnie nie polecam.
Economics of EU Competition Policy - mikroekonomia I/II na SGH. Przedmiot o nieco
mylącej nazwie jest w zasadzie mikroekonomią z naciskiem na monopole, oligopole i
konkurencję doskonałą. Prowadząca jest bardzo miła i można z nią swobodnie
porozmawiać w czasie przerw o uczelni, Atenach itd. Samego kursu nie będę opisywał,
ponieważ każdy miał mikroekonomię na SGH więc wie na czym to polega. Przedmiot
nie jest wymagający. Wystarczy dokładnie przerobić zadania omówione wcześniej na
zajęciach, które wraz z rozwiązaniami są zamieszczone na eclassie. Egzamin w formie
online w formie zadań obliczeniowych i opisowych.
Jeżeli chodzi o całokształt wartości merytorycznej tych kursów to wszystko zależy od
podejścia. Jeżeli ktoś chce się uczyć to będzie mógł jednak znaczna większość
studentów przyjeżdża do Grecji dla słońca i zabawy, a profesorowie w tym specjalnie nie
przeszkadzają. Prowadzenie kursów oceniłbym na przyzwoitym poziomie. Mam niestety
ograniczone doświadczenie z lekcjami na żywo z powodu koronawirusa. Potem wykłady
były prowadzone na skypie w raczej nudny, małociekawy sposób. Jedynie język grecki
był prowadzony z nastawieniem na partycypację dzięki czemu nauczyłem się kilku
podstawowych zwrotów. Trudność egzaminów była adekwatna do semestru czyli szybko
można było przyswoić materiał pozwalający zdać.
4.

Warunki studiowania: dostęp do biblioteki, komputera, ksero i in.
Nie korzystałem z biblioteki, ksero natomiast jest w kilku miejscach w okolicy uczelni ale
poza dostarczeniem kilku dokumentów z niego nie korzystałem. Sama uczelnia jest
specyficzym miejscem. To trzeba zobaczyć. Bardzo aktywna jest społeczność
anarchistów, którzy czasami decydują się na starcia z policją na terenie uczelni. Nie
koliduje to jednak z normalnym studiowaniem, a takie wydarzenia można traktować jako
lokalny folklor. Na uczelni funkcjonuje bezpłatna stołówka, która ocali nie jeden budżet.
Nie jest to wprawdzie jedzenie najwyższych lotów, ale jest bardzo przyzwoite. Można
zjeść śniadanie obiad i kolacje. Ze śniadania nie skorzystałem bo serwowane było za
wcześnie. Obiad i kolacja składa się z zupy, drugiego dania, sałatki, deseru, owocu i
soku albo wody. Zupy są dwie i kilka dań drugich do wyboru. Obsługa jest bardzo miła i
pomocna, zawsze są dania wegetariańskie. Stołówka działa 7 dni w tygodniu.

5.

Warunki mieszkaniowe: opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
AUEB nie ma kampusu, dysponuje podobno akademikiem, ale nikt go nigdy nie widział
i podobno jest tylko dla Greków. Wszyscy studenci z wymiany wynajmują mieszkania w
dzielnicach sąsiadujących tj. Kipseli, Exarchia albo za pl. Victorii. Osobiście bardzo
polecam Kipseli gdzie mieszkałem. Mieszka tam najwięcej erasmusów i poza klubami
jest tam absolutnie wszystko. W efekcie wszyscy mieszkają 5-10 minut spacerem od
siebie co stwarza bardzo dobre warunki do integracji, organizowania domówek itp.

Exarchia to już inna historia. Jest trochę dalej od AUEB i jest to dzielnica anarchistów ze
zmniejszoną obecnością policji. Traktowałbym to bardziej jako miejsce na imprezę niż
do mieszkania, choć znam osoby które mieszkały na Exarchii i sobie chwaliły.
Pl. Victorii jest miejscem owianym złą sławą z uwagi na ponadprzeciętną obecność
imigrantów. Za dnia jest to normalne miejsce, z przyzwoitą kuchnią afgańską przyjazną
studenckiemu budżetowi. Po zmroku faktycznie plac traci na atrakcyjności i najlepiej
będzie omijać go. Chciałbym tu zaznaczyć, że w każdym mieście są takie miejsca które
lepiej omijać po zmroku, a wszędzie należy zachować zdrowy rozsądek. Należy też
wspomnieć o przylegającej do głównego budynku AUEB od strony południowej ulicę,
którą upodobali sobie narkomani i bezdomni, którzy obozują tam za dnia, a nocą
przenoszą się na główną ulicę Patison. Nie wydają się groźni, natomiast lepiej nie
przystawać, nie patrzeć co robią lub przejść drugą stroną ulicy.
Odradzam szukanie mieszkania w dzielnicach oddalonych od AUEB jak Pagrati.
Chociaż standard może być nieco wyższy niż w Kipseli to jednak wiązać się to będzie z
wyższymi cenami, długim dojazdem na uczelnię (autobusy są bardzo uciążliwe) i
majątkiem wydanym na taksówki, nie mówiąc już o kwestiach integracyjnych.
W sprawie znajdowania mieszkania jest to bardzo różnie, dużo osób korzysta z usług
pośredników, którzy są dość drodzy (np. Erasmusu). Ja znalazłem mieszkanie na grupie
na facebooku (Erasmus Accomodation in Athens by ESN in Athens) i trafiłem w
dziesiątkę.
Standard mieszkań jest różny, od klitek po ogromne mieszkania z wielkimi balkonami.
Polecam zwrócić uwagę na lokalizację mieszkania i opłaty dodatkowe (najlepiej mieć
wszystko określone z góry). Rozsądna cena za mieszkanie to ok. 250-300 euro na
miesiąc. W pierwszych tygodniach semestru letniego temperatura w Grecji ulega
mocnym wahaniom między nocą i dniem. Greckie domy są nieocieplane więc warto
zatroszczyć się o klimatyzator w pokoju, bo będzie on niezbędny podczas początków
mieszkania w Grecji.
6.

Recepcja: jak zostałeś/aś przyjęty/a, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office
Kontakt z administracją AUEB oceniam bardzo dobrze. Sprawami studentów
zagranicznych zajmuje się p. Vassilliki. Jest ona bardzo miła i pomocna, codziennie
można znaleźć ją w International Office. Jest bardzo responsywna i szybko przekazuje
wszystkie potrzebne informacje.
Na uczelni działa ESN AUEB, aczkolwiek nie oceniam jego działalności wysoko. Oprócz
zorganizowania średniego Orientation Weeka i 1-2 imprez nie wykazywali inicjatywy, a
wirus przeszkodził w dalszej działalności. Natomiast model ESNu w Atenach jest taki, że
studenci zagraniczni chodzą na wydarzenia różnych ESNów, których jest mnóstwo i
każdy znajdzie coś dla siebie. Często są to bardzo fajne wydarzenia i pozwalają na
integrację ze studentami z innych uczelni.
W ESN AUEB każdy student ma swojego buddy'ego, który powinien mu pomagać w
pierwszych dniach w Grecji i ułatwiać integrację. Moja buddy akurat nie była zbyt
aktywna, ale szybko zakolegowałem się z innymi Grekami z ESNu więc narzekać nie
mogę. Są to bardzo mili, otwarci, energiczni ludzie gdzie każdy odbył wcześniej wymianę
zagraniczną. Dzięki temu wiedzą najlepiej czego trzeba nowym studentom
zagranicznym.

7.

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 przysięgłe), 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?

O lotach wspomniałem wcześniej. Co do pracy to nie podejmowałem jej więc też nie
mogę się wypowiadać. Koszty życia są wyższe niż w Warszawie. Jest to szczególnie

odczuwalne w marketach gdzie średnie zakupy to wydatek 25-30 euro. Nie ma różnic w
cenach między dużymi a małymi marketami. Polecam natomiast odwiedzać jak
najczęściej lokalne targi na Kipseli. Odbywają się one codziennie na różnych ulicach
dzielnicy. Jest ogromny wybór świeżych warzyw, owoców (ceny o wiele niższe niż w
sklepach). Jedzenie w restauracjach jest cenowo zbliżone do warszawskich. Alkohol jest
droższy niż w Polsce. Nieoceniona jest tutaj kantyna na AUEB, która codziennie karmi
studentów i pozwala zaoszczędzić dużo pieniędzy na jedzeniu.
Najlepiej jak najszybciej wyrobić sobie bilet miesięczny na jednej z głównych stacji
(Syntagma, Omonia, Pireus) ponieważ wtedy przysługuje 50% zniżki. Bilet miesięczny
kosztuje 15 euro. Najlepszym sposobem dojazdu jest metro i własne nogi, bo z
autobusami to nigdy nie wiadomo i są one bardzo zatłoczone. Wzdłuż wybrzeża
funkcjonuje linia tramwajowa.
Ogólny poziom wydatków zależy od podejścia. Jeżeli ktoś jedzie się bawić i zwiedzać
(wycieczki jedno-dwudniowe i dłuższe) to stypendium na pewno nie pokryje tych
kosztów. Ja chciałem korzystać jak najwięcej z wymiany więc często wychodziłem,
jadłem na mieście i jeździłem. Jednak bez ekstrawagancji 400 euro (650 z mieszkaniem)
miesięcznie na wszystko mi wystarczało.
8.

Życie studenckie: rozrywki, sport
Ateny to bardzo ciekawe miasto o specyficznym klimacie. Jest undergroundowe i
nieoczywiste. Jest tam mnóstwo ciekawych miejsc, ale z uwagi na wirusa nie miałem
możliwości zobaczenia większości z nich. Najwięcej klubów mieści się w oddaleniu od
AUEB, w dzielnicy Gazi. Jednak bardzo polecam zamieszkanie na Kipseli. Z czasem
domówki staną się równie atrakcyjne jak kluby. Ateny są położone nad morzem więc z
powodzeniem można chodzić tam się kąpać. Dojazd spod AUEB zajmuje około godziny
na plaże w Kalamaki.
Sportowcem nie jestem, ale podobno działał jakiś klub sportowy przy uczelni gdzie grać
mogą erasmusi. Z kolei wszyscy, którzy chcieliby korzystać z basenu mogą w zasadzie
pożegnać się z tym zamiarem. Każdy basen w Grecji (poza hotelowymi) wymaga
okazania zaświadczenia od kardiologa i dermatologa (po grecku) o braku
przeciwwskazań do korzystania z basenu.

9.

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.

Nie było niczego czego nie spodziewałbym się wcześniej.
10.

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?

Nie miałem większych kłopotów z adaptacją kulturową. Natomiast trzeba się
przygotować na życie jak południowiec. Chwilę zajmie przyzwyczajenie się do tego, że
czerwone światło nie oznacza "stój" albo że na naszej karcie do metra przejdzie 6 innych
osób. Grecy mówią siga siga co oznacza "powoli, powoli" i taka jest właśnie Grecja. Tu
nikt się nie śpieszy i nic się nie pali a wszystko można zrobić jutro. Jest to naród
protestujących więc co i rusz będzie jakaś demonstracja i strajk, jednak tuż obok toczy
się normalne życie i ludzie siedzą w kawiarniach. Grecja jest nieuporządkowana ale i
bardzo artystyczna oraz wyzwolona.
11.

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.)

Erasmus to bardzo pozytywne doświadczenie, które mogę polecić każdemu. Uważam,
że semestr letni w Grecji to idealny wybór z uwagi na możliwości. Mnóstwo zabytków,
słońce, świetne jedzenie, morze, wyspy itp. Każdy znajdzie tu swoją niszę. Ja mimo

tego że wirus zabrał mi jakieś 80% wymiany to nie żałuję bo było to naprawdę bardzo
fajne doświadczenie, a z kilkoma osobami dalej utrzymuję kontakt.
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].
12.

Ocena: Jako ostatni punkt raportu prosimy o ocenę Uniwersytetu w skali od 1 do 5 pod
względem ogólnym i merytorycznym (akademickim).
Ocena ogólna: 5
Ocena merytoryczna: 4

Raport należy napisać na 3-5 stron formatu A4 (liczony jest opis, nie instrukcje) 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!

