Raport opisowy 2016/2017
1.

Nazwa uczelni zagranicznej, program oraz termin przebywania na wymianie (proszę wpisać
semestr (zimowy/letni) oraz daty pobytu),
Athens University of Economics and Business
semestr zimowy
wrzesień 2016 - luty 2017

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Do Aten bezpośrednio lata linia lotnicza Ryanair. Bilety nie są drogie. Kupując z dużym
wyprzedzeniem, można znaleźć bilety za około 100 zł w jedną stronę. Zamiast dokupowania
bagażu polecam skorzystać z firmy marektravel która przewozi paczki na trasie Polska-Ateny
raz w tygodniu. Kurier odbiera paczkę z dowolnego miejsca w Polsce, w Atenach można ją
odebrać zazwyczaj już w tym samym tygodniu w piątek. Myślę, że jest to tańsza i wygodniejsza
opcja niż wykupowanie bagażu rejestrowanego.
Lotnisko w Atenach znajduje się dosyć daleko od centrum, jednak jest to punkt bardzo dobrze
skomunikowany z pozostałą częścią miasta - znajduję się tu metro dojeżdżające bezpośrednio
do centrum oraz autobusy, które jeżdżą co około 10 minut.

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, ilość studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet jest państwowy. Studentów zagranicznych biorących udział w wymianie Erasmus+
było około 200. Główny budynek uniwersytetu jest bardzo zniszczony, jednak studenci z
wymiany nie mają tam żadnych zajęć. Wszystkie kursy odbywają się w dwóch innych
budynkach, które znajdują się około 5 minut piechotą od głównego. Budynek główny zazwyczaj
odwiedziałam tylko ze względu na znajdującą się tam stołówkę. Studentom z zagranicy uczelnia
oferuje 3 posiłki dziennie, w weekendy także.

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 kursy są za 6 punktów ects, AUEB nie akceptuje Learning Agreement z ilością
punktów mniejszą niż 30.
Business policy - na zaliczenie składa się egzamin (50%) oraz zadanie do zrobienia w grupach
(20% prezentacja i 30% written report). Pani Profesor udostępnia wszystkie materiały z zajęć
oraz wzory prezentacji online. Temat na który musieliśmy przygotować prezentację to Gourmet
Salt Players in Asia. Brzmi strasznie, ale ostatecznie oceny były bardzo dobre. Egzamin to test
jednokrotnego wyboru, łatwy.
Entrepreneurship - na zaliczenie składa się egzamin, przygotowanie oraz prezentacja business
planu. Egzamin prosty, business plan jest dosyć czasochłonny, jednak praca podzielona jest
między 3-6 osób. Polecam
Consumer behaviour - bardzo ciekawe zajęcia, Pani Profesor posiada ogromną wiedzę i
doskonale wie jak ją przekazać studentom. Zaliczenie to trzy krótkie prezentacje (3x10%) oraz
egzamin (70%). Egzamin trwa trzy godziny, do napisania są trzy eseje oparte na wiedzy z zajęć
i readingów które wysyłała nam Pani Profesor. Przedmiot ten wymaga sporo nauki przed
egzaminem ale zdecydowanie warto go wybrać.
Financial management - wszystkie prezentacje udostępniane online, Pan Profesor zazwyczaj
spóźnia się około 45 minut. Na egzaminie podobne zadania jak na zajęciach. Do zrobienia był
także projekt.

Greek course - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Zaliczenie to prosty egzamin. Bardzo
polecam ten kurs, Pani Profesor przekazuje dużo ciekawostek na temat Grecji.
5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Biblioteka jest dostępna dla wszystkich studentów, ja osobiście z niej nie korzystałam. Warunki
studiowania są dobre.

6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
AUEB nie posiada akademików. Ceny pokoi wahają się od 200 do 300 euro. Większość osób z
wymiany mieszka w tej samej dzielnicy, blisko stacji metra Victoria - około 5 minut piechotą od
uczelni.

7.

Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office
Pani koordynator jest bardzo miła i pomocna. Grecki ESN wyznacza także osoby które
opiekują się osobami z wymiany. Mimo, że nie miałam zbyt dużo kontaktu z moją buddy to
zawsze była pomocna i chętna żeby odpowiedzieć na wszystkie moje pytania i rozwiać wszelkie
wątpliwości.

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?
Ulgowy bilet miesięczny na metro, autobusy i trolejbusy kosztuje około 15euro. Stypendium
pokrywa koszty mieszkania, więc do wyjazdu trzeba trochę dołożyć.

9.

Życie studenckie – rozrywki, sport
ESN AUEB oraz ESNy innych uczelni w Atenach organizują bardzo dużo imprez, około 3
tygodniowo. Poza tym różne wycieczki, wyjścia do kina, karaoke czy kręgle. Życie nocne w
Atenach jest bardzo dobrze rozwinięte, miasto nigdy nie śpi! Można tu znaleźć bardzo dużo
klubów, barów, restauracji. Robiliśmy dużo imprez, jeśli pogoda pozwalała to zazwyczaj na
balkonach. Metro w weekendy jeździ od godziny 5 rano do 2. Jeśli jeździ się większą grupą to
oplaca się jeździć taksówkami lub UBERem.
Niestety Ateny są zaniedbane i brudne. Mimo to, jest to bardzo urokliwe miasto pełne pięknych
miejsc.
W Grecji jest mnóstwo miejsc do zwiedzania. Oprócz wycieczek organizowanych przez ESN
myślę, że warto pomyśleć o zorganizowaniu wycieczek na własną rękę - często wychodzi to
taniej i wygodniej. Bilety lotnicze z Aten na greckie wyspy nie są drogie, zakwaterowanie też
można znaleźć w dobrych cenach. Miejsca, które według mnie warto odwiedzić: Santorini,
Mykonos, Meteory, Nafplio (w tych czterech miejscach byłam i bardzo polecam); oprócz tego:
Delfy, Thessaloniki, Korynt, Przylądek Sounio oraz wyspy. Z Aten można znaleźć także tanie
bilety do Sofii i Bukaresztu.

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

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 miałam żadnych problemów z zaklimatyzowaniem się w Grecji. Grecy to bardzo mili i
pomocni ludzie, nikt się nigdzie nie spieszy.
12.

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

