Raport opisowy 2015/2016
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: Finanse i Rachunkowość
Termin przebywania na wymianie : semestr ziomowy, 21 wrzesnia 2015 - 14 luty 2016
Nazwa uczelni : AUEB - Athen University of Economics and Business,

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Do Aten najłatwiej i najtaniej dolecieć liniami lotniczymi Ryanair. Bilety do Aten sa bardzo
tanie, bo z nieduzym wyprzedzeniem można je kupic już za 80zl w jedną stronę. W
podstawowej opcji możemy wziąć ze soba tylko bagaż podręczny - 10kg i dodatkowo wykupić
bagaż 15kg, 20kg czy więcej. W związku z tym, że ceny za wykupienie dodatkowego bagażu w
tanich liniach lotniczych są bardzo wysokie postanowiłam poszukać innego rozwiązania
przesłania bagażu. Udalo mi się znaleźć przewoźnika MAREK TRAVEL
http://paczkidogrecji.pl/regulamin.html i tak za bagaż 30kg zapłaciłam 120zł, bardzo
konkrencyjna cena.
Po wysłaniu maila do tej firmy z informacja o wadze bagażu i naszym adresem, a poźniej po
opłaceniu przesyłki przelewem, na nasz adres przyjeżdża kurier po odbiór paczki. Paczkę
odbieramy na miejscu w Atenach, całą i w dobrym stanie. Nie trzeba się niczym martwić, taka
opcja jest bardzo szybka, tania i wygodna. Bardzo polecam. Opcja ta jest dostępna w dwie
strony tzn. Polska - Ateny, Ateny - Polska.
Dojazd z lotniska w Atenach do centrum miasta, czyli do Plac Syntagma, jest bardzo prosty.
Mamy dwie opcje. Pierwsza to autobus X95, bilet kosztuje 3 euro, a dojazd zajmuje około 1h.
Druga opcja - metro, bilet kosztuje 5 euro, a dojazd około 40min. Można także wziąć taksówkę,
ale nie polecam tej opcji, ze względu na bardzo prosty dojazd do centrum Aten komunikacją
miejską.
Uniwersystet mieści się prawie w centrum miasta, 2 minuty drogi od Victoria Station. Budynek
na zewnatrz jest ladny i odremontowany, jednak w srodku wyglada zupelnie inaczej. Jest
brudny, sciany pomazane sa grafiti, w budynku można palić. Jednak wiekszosc zajec dla osob z
wymiany prowadzonych jest w odzielnym budynku, oddalonym 5 minut drogi do gmachu
glownego. Ten budynek jest nowszy, zadbany.

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, ilość studentów, studenci zagraniczni
AUEB to panstwowy uniwersytet, jeden z najlepszych ekonomicznych uniwersytetów w Grecji,
a także posiadajacy bardzo dobra opinie w Europie. Na uniwersytecie studiuje około 11 000
studentów z czego około 200 to Erazmusi.
Na uniwerystecie mamy dostęp do darmowej stołówki, która mieści się w budynku głównym.
Mamu możliwość jeść w niej 3 razy w ciągu dnia(śniadania, obiady i kolacje) 7 dni w tygodniu.
Jedzenie nie należy do najsmaczniejszych, ale jest zjadliwe.

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?
Business Policy and Strategy - reading course, w semestrze zajęcia odbyły sie 4 czy 5 razy, p
mieliśmy dostęp do wszystkich materiałów przez eclass (ichniejszy niezbednik). Na zaliczenie
było rozwiazanie dwoch case study w grupach 2-3 osobowych (50% oceny), a na koniec był test

abc 50 pytań, open book (50% oceny). Case study troche trudniejsze, ale przy pracy grupowej
nie robi większego problemu. Egzamin to pytania przede wszystkim z Analizy SWOT i z
modelu 5 sił Portera. Polecam ten przedmiot przede wszystkim ze względu na bardzo fajna
Panią profesor. Otwarta, pomocna, bardzo dobrze wszystko tłumaczy. Troche żałowałam, że był
to jednynie reading course, a nie normalny pełny course.
Entrepreneurship and SMEs - W ciągu semestru w grupach mieliśmy stworzyć business plan
(40%), a na koniec semestru był egzamin abcd 20 pytań i 2 pytania otwarte (60%) - podstawy i
teoria zarządzania. Dużo pracy, był to jedyny przedmiot na którym była sprawdzana lista
obecności.
Advertising and communication management - W semestrze odbyło się może z 5 zajęć, z czego
na trzech odbywały się prezentacje. Na zaliczenie trzeba było zrobie 3 prezentacje i jedną pracę
pisemna w grupach 3-4 osobowych. Prosty i przyjemny przedmiot do zaliczenia.
Global Marketing - Na zaliczenie trzeba było napisać w połowie semestru jeden esej na około
1000 słów, dodtatkowo w grupach 6 osobowych trzeba było zrobić jeden pisemny projekt
grupowy, a na koniec był egzamin, bardzo prosty, głownie definicje i dwa pytania otwarte wszystko ze slajdów. Przedmiot łatwy, nauczyciel robi wrażenie jakby mu nie zależało na
prowadzeniu przedmiotu, lista nie jest sprawdzana, nie mieliśmy wyników z prac ani
indywidualnych ani grupowych.
5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Biblioteka znajduje się w budynku głównym. Jest dostępna dla wszystkich studnetów od
poniedziałku do piątku. Z komputerów można korzystać w bibliotece, jest ich co prawda
niewiele. Tuż przy samym uniwersytecie znajduje się pare punktów ksero, gdzie za jedną storne
zapłacimy 2 centy.

6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
Mieszkanie znalazłam przez grupe na Facebooku: Erasmus in Athens Accomdation. Dużo
moich znajomych korzystalo ze strony www.stayinathens.com, gdzie jest mnóstwo bardzo
fajnych ofert, ale ceny zaczynają się od 250 euro. Lepiej poszukać na własną rekę lub na grupie
o której pisałam, bo jak się dobrze znajdzie to zapłacimy 200 euro za miesiąc.
Dzieliłam mieszkanie z 2 Francuzkami, a w naszym budynku były jeszcze 4 inne mieszkania
Erazmusów. Bardzo polecam http://www.athensflats.eu/kampani-7-surroundings.html Przemiła
właścicielka, mieszkania są duże, czyste, położone 12 min piechotą od Uniwersytetu, 10 min
piechotą od Metra (Czerwona i Zielona linia). Mieszkanie było w pełni wyposażone, dlatego też
nie trzeba nic dodatkowego ze sobą przywozić. Jednak jeśli potrzebujemy kupić coś
dodatkowego np. pościel czy ręczniki, można przejechać się do Ikei, która znajduje się 30min
od centrum miasta.
Uniwersytet nie posiada akademików.

7.

Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office
International Week zaczyna się w połowie września. Na początku przez tydzień trwa on na
uczelni, a potem jest organizowaNA wycieczka na Mykonos - Grecy nazywają tą wyspę drugą
Ibizą. Mi niestety nie udało się uczestniczyć w integracji, ale od pozostałych Erazmusów
słyszałam bardzo pozytywne opinie.
W International Office pracuje przemiła, przecudownia p. Vassiliki. Bardzo pomocna, można
się do niej zwrócić z każdym problem.
Z ESN został mi przydzielony Buddy, bardzo miły i pomocny. Byliśmy w kontakcie za nim
przyjechałam do Aten. Oprócz mnie, mój buddy miał jeszcze dwie Erazmuski i na samym
początku zaprosił nas do siebie, zebysmy się poznali i zjedli razem obiad. Pozniej kontakt się
troszke urwal, ale było to zwiazane przed wszystkim z tym, ze konczyl studia i zaczynal nowa
prace. Jednak warto przed samym początkiem wymiany zglosić się do ESN, wypełnic forumlarz

o przydzielenie Buddyego. Zawsze fajnie, szczególnie na samym poczatku, jest mieć kogoś z
Grecji "w ramach nagłych wydarzen" .
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?
- Linie lotnicznie : tak jak już wcześniej pisałam Ryanair
- Ubezpieczenie: przede wszystkim wyrobienie karty EKUZ i karty ISIC (ja wykupiłam wersje
na caly rok, na całą Europe z wykupionym ubezpieczeniem bagażu - koszt około 90zł). Te dwie
opcja trzeba zrobić obowiązkowo.
- Komunikacja miejska : wykupienie karty miejskiej miesiecznej ze zniźką studencką kosztuje
15euro, bilet 70 minutowy koszuje 0,6 euro. Taksówki to koszt 1euro za kilometr.
W porównaniu z Warszawą Grecja jest trochę droższa. Stypendium nie wystarczało całkowicie
na pokrycie wszystkich kosztów. Jednak w moim przypadku było to związane z duza iloscia
podrózy po Grecji. Można się oczywiście spiąć i przy możliwości korzystania z darmowej
stołówki nie wydawać pieniedzy na jedzenie :) i ograniczać koszty.
Alkohol w barach to koszt około 3/5 euro za piwo, 5 euro za wino. Na imprezach ESNowski
alkohol zawyczaj kosztuje 1 euro(szoty,piwo,wino).
Na zakupy polecam : LIDL - najtańszy supermarket, lub AB często można znależć dobre
promocje. Polecam także chodzic na główny market przy Athinas Street gdzie znajduje się targ
mięsny, rybny i warzywny. Bardzo tanie produkty, dobrej jakości. Raj dla fanów owoców i
warzyw.

9.

Życie studenckie – rozrywki, sport
Na nudę nie ma co narzekać, przynajmniej 2 imprezy w tygodniu sa organizowane przez ESN.
Ateny nie śpią nocą, jest mnóstwo fajnych klubów w dzielnicach Gazi, Kolonaki, czy
Monastiraki, oraz mnóstwo barów. Grecy nie lubią siedzieć w domach, dlatego od 7 rano
przesiadują w kawiarniach popijając kawę, a wieczorami spedzają czas w barach czy
restauracjach. W tygodniu możemy chodzic na róznego rodzaju eventy organizowane przez
ESN takie jak Tandem Course, czy Karaoke Night. W weekendy organizowane sa imprezy w
klubach. A raz na miesiąc większa wycieczka do Salonik, Metory czy na Pólwysep Penelopezki.
Sport - siłownia Golden Gym lub Planet Fitness, dwie najbardziej popularne siłownie wśród
Erazmusów. Koszt na semestr to około 100 euro. Oprócz tego można było bezpłatnie korzystać
z basenu, który zanjduję się na uczelni.

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
jest.

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?

Na początku może się nam wydawać, że miasto jest brzydkie, brudne, wszedzie te same
zabudowania, nic ciekawego. Jednak po paru dniach zauważamy, że to miasto ma w sobie
klimat! Szoku kulutrowego jako takiego nie przeżyłam, ale trzeba przyznać, że jest tutaj
odczuwalny duży napływ kultury arabskiej.
Polecam Grecje osobą, które lubią ciepla pogode i klimat śródziemnomorski. Do końca
listopada można kąpać się w morzu. Grecja jest przepięknym krajem, daje nam mnóstwo
możliwości na podróże. Polecam zwiedzać wyspy (przy tanich lotach na Santorini, Krete,
Mykonos, czy na Cypr). Wypożyczenie auta tez nie jest za drogie, wiec można wybrać się ze
znajomymi na objazdówke po Penelopezie czy pozwiedzać północ Grecji i odwiedzic Meteory.
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

