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 - ERASMUS+ - Semestr Zimowy, 01.10-10.02

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Przelot z Warszawy do Aten. Ateny, to Ateny. Spodziewałem, się przylotu do kolebki
cywilizacji i demokracji, a zastałem stolicę państwa, które rzeczywiście dotknął kryzys, ale
mimo tego, że na ulicach jest brud, śmieci, wszędzie są graffiti, a po wszystkim chodzą
bezdomne koty i psy, to jest całkiem przytulnie. Uniwersytet znajduje się przy dużej, ruchliwej
ulicy, po której jeździ wiele autobusów, niedaleko stacji metra.

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, ilość studentów, studenci zagraniczni
Uczelnia jest państwowa. Nie znam dokładnej liczby studentów, natomiast wiem, że studentów
zagranicznych podczas mojego pobytu było około 300.

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?
Innovations in Organizations: Knowledge, Creativity and Innovation - niepozorny przedmiot,
który uznałem za "zapychacz", lecz okazał się niezwykle ciekawym i dosyć wymagającym
przedmiotem. Zaliczenie jest w formie trzech esejów podczas semestry plus dwuosobowy
projekt na 6000 słów. Mimo tego, że same zajęcia nie są niezwykle interesujące, to
wykładowca, którym jest Pan Soderquist - Szwed wykładający na MBA w Atenach, jest
świetnym, prostudenckim nauczycielem z zapałem i dobrocią, którą dzieli się ze studentami.
Dla osób, które nie lubią kuć podczas sesji, zdecydowanie polecam.
Business policy and strategy + Entrepreneurship - dwa różne przedmioty, ale wykładowczyni,
forma prowadzenia zajęć, zaliczenie, egzamin i właściwie materiał jest taki sam. Bardzo
przystępe przedmioty, nie bardzo wymagające. Zaliczeniem jest projekt, który robi się w
grupach. Poza tym egzamin to raczej formalność - można mieć notatki z zajęć ze sobą (czyli:
notatki, zeszyt, książkę, jej slajdy i wiele, wiele innych.
Menagerial Decision Making - powtórka z Solvera z ekonometrii. Osoby, które to znają i
potrafią, będą miały bardzo łatwe zaliczenie. Wykładowca ma poważny problem z językiem
angielskim, ale ewidentnie nie ma na celu oblania studentów z zagranicy.
Consumer Behaviour - prowadząca reprezentuje bardzo wysoki poziom nauczania. Dr
Karantiou jest absolwentką jednej z brytyjskich uczelni i wiele wykładowców mogłoby się od
niej uczyć sztuki prowadzenia zajęć. Ma ogromną wiedzę, jest radosną, otwartą osobą i potrafi
zarazić studentów do uczestnictwa w zajęciach. Materiał przedstawiony na "Zachowaniu
konsumenta" może wydawać się w teorii głupi i nudny, ale jest niesamowicie ciekawy i dosyć
trudny. Ważną rzeczą do podkreślenia, jest egzamin. Pani Karantiou wymaga przyłożenia się do
zajęć i jak to sama opisała na pierwszych zajęciach: "I do not want any tourists here, so if you
feel like being one, please leave the subject." Egzamin to trzy duże pytania otwarte, na które
odpowiadamy przez 3 godziny. Przygotowania do egzaminu zamykają się w przeczytaniu
wszystkich artykułów, które są podane podczas semestru i zrobienie z nich notatek. Muszę
obiektywnie powiedzieć, że jest trochę pracy i czasem wydaje się, że możliwe jest niezaliczenie
egzaminu. Tutaj zacytuję moją koleżankę, która 2 dni przed egzaminem pytała "dlaczego ja w
ogóle wybrałam ten przedmiot", lecz mimo tego było tylko parę osób, które oblały, ponieważ w
ogóle nie przyłożyły się do nauki.

5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero

Biblioteka jest po grecku, z komputerów nie korzystałem, nawet nie wiem czy są. Internet jest w
całym budynku, a punktów ksero jest bardzo wiele tuż przy głównym budynku.
6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
W skrócie: darmowa stołówka z trzema posiłkami dziennie - jakość nie powala, ale da się
przeżyć.

7.

Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office
Wszystkie informacje są na mailu. Dobrze jest pilnować terminów i formalności samemu, ale
pani Vasiliki zawsze chętnie przyjmuje do swojego gabinetu w dniach roboczych.

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?
Stypendium z Erasmusa pokryło mi całe zakwaterowanie w semestrze. Warto jest kupować bilet
komunikacji miejskiej w pierwsze parę dni miesiąca.
Warzywa i owoce należy kupować na ulicznych targach, a całą resztę w marketach.

9.

Życie studenckie – rozrywki, sport
1 litr wina jest w każdym kiosku 24/7 za 3.5EUR...
Poza tym imprezy są świetne, Grecy bardzo pozytywnie nastawieni (lubią Polaków) - w piątki i
soboty ludzie bawią się do 6, 7 rano. W mieście jest park rozrywki, do którego KONIECZNIE
należy iść jak jest ciepło. Najlepsza i "jedyna" plaża to Vouliagmeni. Na obrzeżach miasta, na
wzgórzu znajduje się kasyno, do którego wjeżdża się darmową kolejką górską.
Poza tym wszystkie atrakcje turystyczne i muzea są dla studentów za darmo, więc należy
korzystać ile tylko się da.

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.
Zwrot z uczelni za bilety lotnicze

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?
Należy się nie bać Greków i być ostrożnym w okolicach z imigrantami.

12.

Ocena: Jako ostatni punkt raportu prosimy o ocenę Uniwersytetu w skali od 1 do 5 pod
względem ogólnym i merytorycznym (akademickim).
Ocena ogólna: 3,5
Ocena merytoryczna: 4

