Raport opisowy 2015/2016
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
Termin przebywania na wymianie: 21.09.2015 - 10.02.2016

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Obecnie najlepiej dostać się do Grecji latając z Ryanairem, ponieważ nawet ich regularne ceny
nie są wysokie, a rezerwując z odpowiednim wyprzedzeniem lub korzystając z ich częstych
ofert promocyjnych można spokojnie polecieć za mniej niż 100 zł (bez kosztu bagażu). Ja
osobiście nigdy nie przewoziłam bagażu, za każdym razem korzystałam z usług firmy Marek
Travel, która regularnie, co tydzień przewoziła paczki, walizki itp. Wysyłając rzeczy z Polski
firma zamawia kuriera, który następnie przewozi nasze rzeczy do ich siedziby. Nadając rzeczy z
Aten, trzeba osobiście zawieźć je do miejsca ich odprawy, która znajduje się w niedalekiej
odległości od uniwersytetu. Ceny ich usług są bardzo atrakcyjne, za paczkę/walizkę z kategorii
wagowej 20-30 kg należy zapłacić 120 zł. Za każdym razem byłam bardzo zadowolona z ich
usług, ponadto takie rozwiązanie było wygodne. Jeśli chodzi o przejazd z lotniska do Aten, są
dwie możliwości - autobus do centrum (ulgowy 3 euro) lub metro (ulgowy 5 euro). Czas
przejazdu to około 40 min, nie polecam jednak korzystać z autobusu w ciągu dnia, ponieważ
miasto jest bardzo zakorkowane.
Sam uniwersytet jest położony blisko stacji metra Victoria, należącej do zielonej linii.
Rozbudowane metro, duża ilość autobusów, trolejbusów i tramwajów umożliwia swobodne
przemieszczanie się po mieście.
Nie da się ukryć, iż Ateny nie są typowym europejskim miastem. Przez pierwsze dni czułam się
bardzo zagubiona i wręcz wystraszona, na szczęście szybko to jednak minęło. Nauczyłam się
dostrzegać piękno w brzydocie tego miasta, a także dostosowałam się do życia w chaosie.
Niewątpliwie należy bardzo uważać na kieszonkowców, co drugi Erazmus został okradziony,
zwłaszcza w środkach komunikacji miejskiej. Ponadto jest całkiem spora liczba uchodźców, nie
mniej jednak nigdy nie odczułam się niebezpiecznie w ich otoczeniu (niestety jest ich sporo
właśnie w okolicy uniwersytetu).

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, ilość studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet jest państwowy i uważany za jedną z lepszych uczelni. Niestety, wygląd budynku
oraz to, co panuje w środku nie przekonuje do tego. Praktycznie cały uniwersytet pokryty jest
graffitti, w środku panuje chaos i bałagan, studenci palą papierosy. Grupa Erazmusów to około
100 osób, jednakże większość zajęć odbywa się w zupełnie innych budynkach.

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?
Wybierając Grecję, nie należy się nastawiać na przygodę intelektualną. Wszystkie kursy mają 6
ECTSów. Zostałam poinformowana, iż nie ma możliwości posiadania w semestrze mniej niż 30
ECTSów, jednakże po krótkiej rozmowie z moim greckim departamentem okazało się, iż
zupełnie nie stanowi to problemu. Przedmioty które realizowałam:

Global marketing - nudnawe zajęcia, prowadzący zawsze przychodził 30 min spóźniony, jego
postawa i sposób wypowiedzi sugerował iż wolałby w tym czasie robić coś innego. Jego
angielski był przyzwoity, jednakże zawsze mówił bardzo cicho, przez co prawie nikt go nie
rozumiał. Obecność była nieobowiązkowa. Na zaliczenie składała się grupowa prezentacja
(stworzenie eksportowego planu marketingowego) oraz całkiem łatwy egzamin, do którego
przygotowania wystarczyły slajdy udostępniane przez nauczyciela.
Entrepreneurship & SME's - jedyne zajęcia na których obecność była sprawdzana. Podstawowe
zagadnienia związane z zarządzaniem. Bardzo nudny kurs, prowadząca mimo starań nie umiała
zainteresować studentów. Bardzo często treści przez nią przekazywane wydawały się wręcz
infantylne. Na zaliczenie projekt i prezentacja grupowa oraz całkiem prosty egzamin.
Business Policy and Strategy - najciekawsze zajęcia, nauczycielka była zawsze bardzo
zaangażowana, w ciekawy sposób prowadziła zajęcia. Przedmiot miał formę reading course,
więc wykładów było kilka, a dalszą wiedzę mieliśmy pogłębiać sami, czytając przesłany nam
podręcznik. Na zaliczenie składała się prosta praca grupowa oraz mniej prosty egzamin tzw.
"open book", podczas którego można było mieć swoje notatki i książkę (polecam zabrać ze sobą
czytnik książek ;)). Ostatecznie jednak wszystkie oceny były bardzo dobre.
Advertising & Communication Management - kurs który opierał się na prezentacjach
studentów. Pierwsza prezentacja była na dowolny temat z zakresu marketingu i reklamy, dwie
następne miały już ścisłe wyznaczniki i wymagania, przy czym do ostatniej dodatkowo należało
przygotować pisemny raport. Egzaminu nie było.
5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Biblioteka jest, jednakże nie miałam okazji się w niej uczyć. Byłam natomiast w Bibliotece
Narodowej - mała, aczkolwiek idealnie wprawiała w nastrój do nauki. Nie było konieczności
wypożyczania książek, ponieważ wykładowcy zapewniali nam materiały do nauki. Dostęp do
komputerów jest na 3 piętrze uniwersytetu, każdy student otrzymuje również login i hasło do
szkolnego wifi. Punktów ksero jest sporo, zwłaszcza w okolicy uniwersytetu.

6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
Polecam szukanie mieszkania poprzez grupy na facebooku "Athens flatsharing" lub
"Accommodation Group" - generalnie stron jest kilka. Można tam znaleźć fajne mieszkania,
często rekomendowane przez samych studentów. Istnieje również firma "Stayinathens" która
oferuje pokoje w mieszkaniach, jednakże średnio koszt wynajmu jest dużo wyższy, a studenci
często narzekali na problemy z mieszkaniem i komunikacją z właścicielami. Z Polski tak
naprawdę nie ma sensu nic przywozić (ja zabrałam jedynie blender), bo wszystko co potrzebne
jest zapewnione. Koszty wynajmu wahają się w granicach 200-300 euro w zależności od
standardu, zazwyczaj wszystkie koszta są wliczone w cenę.

7.

Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office
Każdy student ma możliwość otrzymania "opieki" od buddiego. Ja z moim właściwie przez cały
semestr nie miałam kontaktu, jednakże pod sam koniec wymiany bardzo mi pomógł, odbierając
moich znajomych autem w nocy z lotniska, kiedy odbywał się strajk generalny i nie jeździło
zupełnie nic.
Pani Vassiliki odpowiedzialna za studentów międzynarodowych to przemiła, ciepła i bardzo
pomocna osoba. Można się do niej zgłosić z każdym problemem, z chęcią i uśmiechem na
twarzy zawsze każdemu pomoże. Ponadto w mojej tzw. katedrze rachunkowości również pani
była bardzo pomocna i pomagała załatwiać wszelkie formalności.

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 - tak jak pisałam wcześniej, zdecydowanie Ryanair + wysyłanie bagażu
za pośrednictwem biura Marek Travel.
Ubezpieczenie - mogę polecić kartę ISIC.
Jeśli chodzi o koszty utrzymania, są one moim zdaniem nieznacznie wyższe niż w Polsce.
Szczególnie drogie są mięso, nabiał i alkohol. Jeśli dorzucić do tego podróżowanie, to
otrzymywane stypendium może nie wystarczyć ;) Bardzo pomocną sprawą są darmowe 3
posiłki na uniwersytecie. Codziennie jest spory wybór dań, są one spore i moim zdaniem
naprawdę smaczne.
Bilet miesięczny kupiłam jedynie 2 razy, uważam iż jest to strata pieniędzy, kontrolerzy
sprawdzają tylko w zasadzie w ścisłym centrum, w autobusach czy w tramwajach nigdy ich nie
spotkałam. Dużo studentów nie płaciło w ogóle kar za jazdę bez biletu, sami Grecy twierdzą że
nikt nie ma czasu ściągać tych pieniędzy ;)
9.

Życie studenckie – rozrywki, sport
W Atenach intensywnie działają ESN'y kilku studentów, toteż praktycznie nigdy nie można
było się nudzić. Co chwilę były różne wydarzenia na facebooku, począwszy od imprez,
wieczorów greckich a skończywszy na wizycie w parlamencie. Na początku semestru było
również wiele wycieczek. Polecam korzystać z eventów organizowanych przez inne ESN'y niż
ten z naszej uczelni ;)
Dużo studentów chodziło na siłownię, zazwyczaj mają one specjalne oferty dla Erazmusów - ja
płaciłam 100 euro za 5 miesięcy. Ponadto można korzystać z centrum sportowego uniwersytetu,
ale najpierw trzeba zrobić jakieś podstawowe badania w szpitalu (słyszałam, że dużo z tym
roboty).

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.
Polecam jak najszybciej załatwić wszelkie formalności, ponieważ w innym razie można bardzo
długo czekać na stypendium.

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, jedyne co mnie bardzo zaskoczyło to uprzejmość Greków i
częsty uśmiech na twarzy. Jeśli chodzi o ich lenistwo, spóźnialstwo - to wszystko się zgadza :)

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: 3

