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1.

Nazwa uczelni zagranicznej, program oraz termin przebywania na wymianie (proszę wpisać
semestr (zimowy/letni) oraz daty pobytu),
Athens University of Economics and Business
Erasmus+
Semestr zimowy
21.09.2015- 3.02.2016

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Bardzo tanio i szybko do Aten można dolecieć z lotniska Modlin z linią Ryanair.Koszt biletu,
jeżeli zarezerwuje sięodpowiednio wcześnie, w jedną stronę to ok.100-150zł. Niesety transport
z lotniska to Warszawy to kolejny wydatek, ale odpowiednio wcześnie zarezerwowane bilety
można kupić już od 9zł.Z lotniska Atenach trzeba natomiast dojechać albo metrem(40min,
5euro) lub autobusem( ok.1h, 2,5euro) do centrum miasta, na plac Syntagma. Jeżeli mieszka się
więc wokolicy uniwersytetu, trzeba z placu Syntagma wsiąść w kolejny autobus -jazda ok. 1015min. Uniwersytet usytuowany jest tuż przy metrze Victoria, niestety nie jest to
najprzyjemniejsza dzielnica. W tym roku na placu metra przez cały mój pobyt przebywali tam
uchodźcy, którzy jednego dnia zablokowali metro- nie dało się korzystać z tej stacji. Duża ilość
moich znajomych została również okradziona w metrze lub okolicach metra Victoria.

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, ilość studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet państwowy, bardzo dużo studentów z wymainy

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?
Wszystkie zajęcia zaczynały się zazwyczaj 15 min później od godziny napisanej na planie zajęć.
Financial Management- każdy student SGH nie powinien mieć z nim problemu-liczenie
NPV,IRR, EBIT itd. Najbardziej poukładane zajęcia. Profesor zazwyczaj dawał na każdych
zajęciach wydrukowane slajdy. Jest bardzo miły i prostudencki, zawsze odpowiada na każde
pytanie i wątpliwości. Niestety, rozwiązując zadania natablicy często się mylił, dlatego
trzebabyło uważać co się piszę. Zajęcia trwały 1,15h z 10 min przerwą w czasie zajęć.
Zaliczenie to 20% case study i 80% egzamin z zadań-raczej prosty.
Advertising and Communication Mangement- nie ma egzaminu, za to same prezentacje,
niestety pani profesor nie oceniała ich łagodnie, a z powodu prezentacji odbyła się tylko jedna
lekcja merytoryczna. Prezentacje przygotowywane są w grupach 3-4 osobowych. Do ostatniej
prezentacji, która stanowiła 50% trzebabyło napisać jeszcze wersje papierową- IMC plan dla
wybranej usługi, produktu.
Elementary Mathematics of Finance- zdecydowanie nie polecam. Nauczyciel nie potrafi dobrze
tłumaczyć i to nie było "elementary". Mało też miało wspólnego z matematyką finansową.
Zaliczenie to 25% midterm exam (nieobowiązkowy) i 75% final exam,na egzaminie można
mieć jedną kartkę A4 obustronnie zapisaną własnymi notatkami. Przedmiot wymaga dużo
samodzielnej pracy. Wybrałam ten przedmiot z nadzieją, że zaliczę tym przedmiotem
obowiązkowy przedmiot- Matematyka finansowa- niestety sylabusy nie pokrywają się. Jedyną
pozytywną rzeczą było to, że w razie wątpliwośći czy problemów, można się było umowić na
konsultacje z profesorem, który chętnie odpowiadał napytania i tłumaczył niezrozumiałe rzeczy.

Business Policy&Strategy- egzamin open book- można mieć też wszystkie swoje notatki,czy
slajdy. Egzamin stanowi 50% oceny,pozostałe 50% to case study, które można było
przygotować w grupach. Ogólnie polecam.
5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze i jest czynna chyab codziennie do 20, są tam też
komputery z których można skorzystać. Obok uczelni są punkty ksero, w których można
wydrukować jedną stronę A4 za 5 centów. Na terenie uczelni działa Wi-Fi.

6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
W Atenach nie ma akademików, więc mieszkania trzeba szukać na własną rękę. Można to robić
za pomocą strony stayinathens lub osobiście szukać na róznych grupach na facebook'u ogłoszeń
mieszkań.

7.

Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office
W biurze jest codziennie przemiła pani Vassiliki, która służy zawsze pomocą. To ona
odpowiedzialna jest głownie za podpisywanie LA, ustalanie godzin i terminy zajęć. Praktycznie
wszystko co związane z Erasmusem można załatwić u niej.

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?
Najtańsza linia lotnicza to oczywiście Ryanair, z którym można nawet było przylecieć do
Warszawy za ok.80 zł, jeżeli kupiło się wcześniej bilety i trafiło na okazje.W tym semestrze
posiłkina stołówce (śniadanie, obiad i kolacja) były całkowicie za darmo, więc jak się tam jadło
codziennie można było sporo zaoszczędzić, ale ogólnie życie w Atenach i jedzenie na mieście
nie jest drogie, na każdym rogu można kupić sovlaka (odpowiednik naszego kebaba) za ok.1,52,5 euro. Piwo w klubach to ok.3 euro. Ceny pokojów też są bardzo przyzwoite- cena za
wynajęcie pokoju wacha się od ok.200-250 euro, więc nie ma jakiejść dużej róznicy w
porównaniu z Warszawą. Otrzymane stypendium jeżeli nie jeżdzi się na wycieczki w 100%
wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania.

9.

Życie studenckie – rozrywki, sport
Ateny oferują mnóstwo możliwość spędzania wolnego czasu-mnóstwo darmowych muzeuów,
jak również mnóstwo pubów i klubów, do których wchodzi się za darmo i codziennie. Można
też skorzystać z ofert z siłowni znajdujących się w pobliżu uczeli. Za uczelnią znajduję się
stadion oraz hala sportowa, lecz aby z niej korzystać trzeba mieć odpowiednie zaświadczenie od
lekarza greckiego.

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.
Brak sugestii

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?
Nie przeżyłam szoku kulturowego. Grecy są bardzo mili i zawszę służą pomocą. Przyjemnym
zaskoczeniem jest to, że ok.80-90% Greków mówi po angielsku, więc problemów z

komunikacją nie ma, a jak się nawet zgubisz, Grecy chętnie Ci pomogą. Jedyną rzeczą, która
może niepodobać sięu Greków to to, że się praktycznie zawsze spóźniają.
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

