Raport opisowy 2017/2018
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: 25.09.2017 - 09.02.2018

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Do Aten przyleciałam samolotem linii Ryanair z lotniska Modlin, naprawdę bardzo
polecam, ponieważ ta opcja jest bardzo szybka i tania. Jeżeli zarezerwuje się
odpowiednio wcześnie, to koszt biletów w jedną stronę to ok.100-150zł. Teraz Ryanair
udziela zniżkę 15% dla studentów z kartą ESN plus bagaż 20kg za darmo. Niestety,
kiedy kupowałam bilety z Warszawy do Aten, to jeszcze nie miałam tej karty. Nabyłam
ją już po przyjeździe na uczelnę za 10 euro.
Transport z Warszawy do lotniska Modlin to kolejny wydatek. Zapłaciłam w jedną
stronę 33zł, ale odpowiednio wcześnie zarezerwowane bilety można kupić już od 9zł. Z
lotniska w Atenach do centrum miasta można dojechać metrem (ze zniżką studencką 5
euro) lub autobusem linii X95, który jedzie dłużej za 3 euro ulgowy.
Uniwersytet jest położony w centrum miasta przy stacji metra Victoria. Niestety, ta
okolica nie jest bardzo bezpieczna z powodu dużej ilości migrantów więc nie polecam
spacer po północe. Generalnie, budynek na zewnątrz jest ładny, ale w środku wygląda
zupełnie inaczej. Jest brudny, ściany pomazane są grafiti, w budynku można palić.

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
AUEB to uniwersytet państwowy i jest uważany za jedną z lepszych uczelni. Bardzo
dużo studentów z wymiany (ok. 150 osób w trakcie semestru). Jak już pisałam, główny
budynek jest bardzo zniszczony, ale studenci z wymiany mają zajęcia w innych
budynkach, które znajdują się około 5 minut piechotą od głównego.
Wielkim plusem jest to, że uniwersytet oferuje studentom dostęp do darmowej stołówki,
która mieści się w budynku głównym, trzy razy dziennie 7 dni w tygodniu. Oczywiście,
że jedzenie nie jest najlepsze, 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?
Prawie wszystkie kursy mają 6 ECTSów. W ciągu dwóch tygodni zupełne spokojnie
można zmieniać wybrane kursy. Wielkim minusem jest to, że końcowe oceny pojawiają
się dopiero po 1-1,5 miesięcy od daty zakończenia wszystkich egzaminów na uczelni
Przedmioty, które realizowałam:
Τheory and Practice of Economic Integration / Labour Economic to są dwa różne
przedmioty, ale zasady zaliczenia są takie same i prowadzi jedna Pani Profesor.
Generalnie, nie polecam: bardzo nudne zajęcia, bez jakichkolwiek konkretnych zasad
zaliczenia, wymagana obecność. Na początek prowadząca mówiła, że możemy
podwyżyć ocenę przez napisanie eseju (a napisanie zajęło więcej niż 3 tygodnie,
ponieważ były bardzo wysokie wymagania), potem nagle się okazało, że nie możemy,
tylko musimy, a na egzaminie powiedziała, że nie będzie brać pod uwagę te prace,

ponieważ nie są takie dobre, jak ona się spodziewała. Za kilka tygodni przed egzaminem
Pani rozdaje list z pytaniami do egzaminu (około 30-35 otwartych pytań) Potem na
egzaminie trzeba wybrać i odpowiedzieć na 9 z 12.
Greek course - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Niestety, nie uda się bardzo
nauczyć się greckiego, a tylko bardzo podstawowych rzeczy. Ale naprawdę super miła
atmosfera i Pani Profesor przekazuje dużo ciekawych historyjek o greckiej kulturze i
historii, a tempo pracy nie było zbyt szybkie i ze wszystkim można było sobie poradzić.
Zaliczenie to prosty egzamin. Bardzo polecam ten kurs.
Advertising and Communication Management - interesujący kurs, ale Pani prowadząca
jest naprawdę bardzo wymagająca. Zaliczenie 70% projekt grupowy, który zupełnie nie
jest lajtowy i 30% naprawdę bardzo prosty egzamin, ale, jak już mówiłam, żeby dostać
dobrą ocenę, trzeba bardzo postarać się o projekt. Obecność nie była wymagana.
Global marketing - to jest coś, co można śmiało wybierać, jeżeli zależy na łatwym
zaliczeniu. Zajęcia są nudne, wszystkie slajdy są udostępnione, obecność nieobowiązkowa. Zaliczenie - to 10% esej, 50% projekt grupowy, który jest naprawdę
łatwy. Trzeba wymyślić produkt, który chcesz importować lub eksportować z Grecji do
innych krajów i opisać cały proces, 40% egzamin, który nie wychodzi za ramki
prezentacyj.
5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Biblioteka znajduje się w budynku głównym. Jest dostępna dla wszystkich studentów od
poniedziałku do piątku. Można wypożyczać książki na tydzień, z opcją przedłużenia na
dwa tygodnie. Ale, nie było konieczności wypożyczania książek, ponieważ wykładowcy
zapewniali nam materiały do nauki. W pobliżu uczelni znajdują się liczne punkty ksero,
z których korzystałam w razie potrzeby. Koszt - 2 cent za jedną stronę.

6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
AUEB nie posiada akademików. Znalazłam mieszkanie poprzez grupę na FB. Napisałam
ogłoszenie i odezwała się do mnie bardzo miła Pani, u której wynajmowałam mieszkanie
bardzo blisko uczelni za 300 euro wraz z opłatami. Polecam szukanie mieszkania
poprzez grupy na facebooku "Athens flatsharing" lub "Accommodation Group" generalnie, stron jest kilka.
Z Polski nic nie przywoziłam, mieszkanie było całkiem wyposażone.

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. International Week zaczyna się w połowie września.
Na początku trwa on na uczelni, a potem jest organizowana wycieczka na Mykonos. o
ile dobrze pamiętam, koszt wynosił około 150 euro. Z powodów własnych nie brałam
udział,ale od pozostałych Erazmusów słyszałam bardzo pozytywne opinie.

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?
W porównaniu z Warszawą Grecja jest droższa. Stypendium nie wystarczało całkowicie
na pokrycie wszystkich kosztów.
Ulgowy bilet miesięczny na metro, autobusy i trolejbusy kosztuje około 15euro.
Warzywa i owoce należy kupować na ulicznych targach, a całą resztę w marketach.

Życie studenckie – rozrywki, sport

9.

Grecy bardzo pozytywnie nastawieni - w piątki i soboty ludzie bawią się do 6, 7 rano.
ESN AUEB oraz ESNy innych uczelni w Atenach organizują bardzo dużo imprez, około
3 tygodniowo. Poza tym różne wycieczki, wyjścia do kina. Życie nocne w Atenach jest
bardzo dobrze rozwinięte, miasto nigdy nie śpi!
Sport - siłownia Golden Gym, znajduje się bardzo blisko uczelni. Koszt na semestr 120
euro.
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.

10.

Dowiedziałam się, że nie ma opcji przedłużenia pobytu z semestru na cały rok, chociaż
uczelnia przejmująca na to się zgodziła, tylko jak student Freemove, czyli bez
dofinansowania.
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?

11.

Od samego początku postanowiłam, że nie ma sensu narzekać, na cokolwiek, a trzeba
przyjąć to miasto i się bawić. Słońce świeci cały czas, pogoda jest niesamowita nawet
zimą. Polecam Grecję osobą, które lubią ciepłą pogodę i klimat śródziemnomorski. Do
końca listopada można kąpać się w morzu.
Prosimy o krótką ocenę programu (max. kilka zdań, która mogłaby zachęcić innych
studentów do wzięcia w nim udziału. Jeśli wyrazisz zgodę, użyjemy jej do celów
promocyjnych programu.)

12.

Wszystkich zachęcam do udziału w programie. Fajna możliwość zwiedzić nowe miasta,
poznać ludzi.
Czy wyrażasz zgodę na opublikowanie tej oceny w innym miejscu niż ten raport
(np. Gazeta SGH, strony CPM, ulotki i inne materiały promujące programy wymiany)?
TAK

NIE

Jeżeli masz ciekawe zdjęcia, którymi chcesz się podzielić [np. w formie albumu]
prosimy również o podanie linku, bądź przesłanie zdjęć w formacie .JPG].
Ocena: Jako ostatni punkt raportu prosimy o ocenę Uniwersytetu w skali od 1 do 5 pod
względem ogólnym i merytorycznym (akademickim).

13.

Ocena ogólna: 5
Ocena merytoryczna: 4

Raport należy napisać na 3-5 stron formatu A4 i przekazać do CPM TYLKO w wersji elektronicznej –
plik PDF przesłany na adres osoby kontaktowej twojego programu:
•
•
•

p. Agata Kowalik (Erasmus+ KA103, PO WER, CEMS ze stypendium Erasmus+)
p. Nadiya Skyba (Erasmus+ KA107, PIM, umowy bilateralne, freemover)
p. Galina Wandel (Polsko-Niemieckie Forum Akademickie

Dziękujemy!

