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
semestr zimowy
02.10.2017-09.02.2018

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Z lotniska Warszawa-Modlin codziennie lata linia lotnicza Ryanair. Ceny odpowiednio
wcześniej zakupoionego biletu, wahają się w przedziale : 100 - 150 zł. Dokupienie
bagażu 20 kg to różnica około 130 zł. Aby przetransportować rzeczy, można również
skorzystać z licznych przewoźników dostarczających paczki z Polski do Aten.
Jeżeli chodzi o zakup biletów powrotnych, radzę wstrzymać się do czasu otrzymania
karty ESN na uczelni przyjmującej, zapewnia ona 15% rabatu oraz darmowy bagaż
20kg.
Z lotniska do centrum można dostać się autobusem, przystanek znajduje się przed
samym wejsciem na lotnisko : linia x95, cena biletu ulgowego 3 euro. Autobusem
dojeżdza się do ostatniego przystanku - Plac Syntagma. Do stacji Syntagma można
dojechac również metrem, jednak ostatnie metro odjeżdża około 23:30 a loty do Aten
są w godzinach wieczornych i można zwyczajnie na nie nie zdążyć, cena biletu
ulgowego to 5 euro. Z placu Syntagmy można wziąć kolejny autobus lub skorzystać z
ubera, dojazd w okolice metra Victoria to koszt około 3 euro.
Sam Uniwersytet znajduje się w dzielnicy Kipseli, 25 minut od centrum pieszo, 5 minut
od metra Victoria.

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet jest uczelnią państwową, studenci z wymiany mają zajęcia tylko z innymi
uczestnikami programu Erasmus. Jest ich zwykle około 200 na semestr. Ateny są bardzo
popularnym kierunkiem dla studentów z Niemiec dlatego jeżeli ktoś chce się nauczyć
języka jest to dodatkowy atut.
Wykłady dla studentów zagraniczych odbywają się w budynkach znajdujących się w
pobliżu budynku głownego, około 5 - 10 minut pieszo od głównego gmachu. W 2017
roku oddano do użytku nowoczesny budynek w którym odbywa się większość zajęć dla
Erasmusów (ul. Trias)
W budynku głównym znajduje się stołówka, oferująca 3 darmowe posiłki dziennie.
Na terenie uczelni można palić papierosy, nawet wewnątrz gmachu głównego. Sam
gmach główny chociaż architektonicznie wygląda bardzo ładnie w środku, pokryty jest
graffiti jednak moim zdaniem nie było to w żadnym sposób odpychające i pasuje do
greckiej uczelnianej wolności - w Grecji policja nie ma wstępu na teren uczelni.

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?
Retail Sales Promotion - zdecydowanie najlepszy wybór jeżeli chodzi o podjęte przeze
mnie kursy. Zajęcia były prowadzone dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny (Zazwyczaj
zajęcia w Grecji trwają 3 godziny). Grupa liczyła tylko 15 studentów, dlatego nauczyciel

prowadził zajęcia w formie dyskusji i znał każdego studenta więc pomimo braku listy
obecność jest raczej obowiązkowa. Forma zaliczenia: prezentacja w grupie 2-3 osób na
koniec semestru + egzamin, 4 pytania w formie case study. Wszystkie prezentacje i
materiały są udostępniane wcześniej na platformie e-learningowej, jednak więszkość
materiału pamięta się z zajęć gdyż wszystkie zagadnienia są często powtarzane i
tłumaczone dopóki każdy ich nie zrozumia. Sam przedmiot bardzo ciekawy dotyczy teorii
kryjącej się za promocjami w sklepach. Ogromnym plusem przedmiotu jest sam profesor,
niezwykle zabawny człowiek z bardzo dobrym podejściem do studentów. Na koniec
kursu zaprosił wszytskich studentów na wspólną kolację do greckiej restauracji.
Advertising and Communication Management - przedmiot który wymagał najwięcej
pracy, przez cały rok pracuje się nad prezentacją którą przygotowuje się w 4 osobowych
grupach i prezentuje na koniec zajęć. Poszczególne etapy prezentacji musza być
przesyłane i oceniane w trakcie roku, na koniec prezentuje się ostateczną skróconę
wersję prezentacji. Bardzo ważny jest czas prezentowanie - 20 minut. Na koniec kursu
odbywa się egzamin opisowy, z 4 pytań wybiera się 2 na które trzeba odpowiedzieć.
Prezentacja stanowi 70% oceny 30% to egzamin. Obecność na wykładach nie jest
obowiązkowa, udostępniane są wykłady i materiały.
Global Marketing - wykładowca jest bardzo specyficznym człowiekiem, sam przyznaje
że kiedy zostaje się nauczycielem nie za bardzo przywiązuje się uwagę do warunków
zaliczenia i nawet ich nie pamięta. Kurs raczej łatwy do zaliczenia, należało napisać
pracę na temat: kulturowa metafora swojego oraz jednego z wybranych krajów.
Dodatkowo odbywał się egzamin : pytanie otwarte w formie krótkiego eseju +
tłumaczenie zagadnień wraz z przykladami. Ponadto, na koniec zajęć trzeba było
przygotować prezentację w grupach - max 5 osób oraz raport. Prezentacja dotyczyła
produktu który chcielibyśmy importować do Grecji bądź eksportować z Grecji. Nie
wszyscy prezentowali swoje prezentacje, robiły to osoby chętne oraz te wskazane
losowo przez wykładowcę np. osoby które siedzą w samym środku sali jednakże
wszystkie prezentacje i raporty musiały być przesłane dzień wcześniej. Obecność na
wykładach nie jest obowiązkowa, udostępniane są wykłady i materiały
Modern Greek Language Course - zdecydowanie najgorszy z wybranych przeze mnie
kursów. W zajęciach brało udział około 70 osób co nie sprzyja nauce języka - sala była
za mała na taka ilość uczniów - studenci nie mieścili się w ławkach i siedzieli na
podłodze. Dodatkowo zajęcia prowadzone są w sposób bardzo chaotyczny, pada wiele
słówek które nie mają żadnego powiazania i raczej nigdy nie będą przez nikogo użyte,
natomiast ważne pojęcia są często pomijane i tłumaczone jako krótka wstawka. Lekcje
odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Sama Pani Profesor jest bardzo miłą
osobą, opowiada wiele ciekawostek. Końcowy egzamin składa się z : czytanki do której
są pytania, części gramatycznej oraz opisu osoby. Pomimo tego co mówi Pani Profesor
na upartego materiału można się nauczyć 3 dni przed egzaminem.
5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Biblioteka znajduje się w budynku głównym. Pare punktów ksero znajduje się tuż przy
budynku głównym, bardzo łatwo do nich trafić. Oczywiście na ternie budynku działa
darmowe wifi (logowanie identyczne jak na SGH)

6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
AUEB nie posiada akademików. Wszyscy studenci wynajmują mieszkania w okolicach
metra Victoria. Ceny wahają się pomiędzy 270-300 euro. Mieszkania oferowane są przez
portal stayinathens albo na grupach na facebooku, polecam dodanie swojego
ogłoszenia, wtedy wynajmujący sami podsyłają różne oferty.
Przy wynajmowaniu mieszkania przez portal stayinathens ważne jest, że całą kwotę jak
i depozyt w wysokości miesięcznej opłaty trzeba opłacić z góry za cały semestr.

7.

Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student
Office
Koordynator programu w AUEB, pani Vassiliki jest bardzo przyjacielska i bardzo
pomocna. Dodatkowo ESN AUEB działa bardzo prężnie, każdy Erasmus może liczyć na
pomoc swojego buddyego. Wszyscy członkowie ESN są bardzo chętni do pomocy.

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?
Bilet miesięczny kosztuje 15 euro. Dużym odciążeniem jest darmowa stołówka.
Kosemtyki są względnie droższe niż w Polsce ale w tańszych sklepach typu Oggio
można trafić na dużo tańsze produkty. Zakupy polecam robić w dużych supermarketach
takich jak Lidl, AB czy Sklavenitis lub znajdującym się w pobliżu uczelni supermarkecie
Market In, natomiast warzywa i owoce kupować na targu, który odbywa się raz w
tygodniu np. przy rondzie Kipseli, ponieważ są dużo lepsze i tańsze.

9.

Życie studenckie – rozrywki, sport
ESN organizuje bardzo dużo wycieczek i eventów. Podczas mojego pobytu
organizowano między innymi wyjścia na paintball i gokarty, beerpong oraz imprezy
tematyczne. Możliwe były również udziały w wolontariatach np. w schronisku dla psów.
Z Aten można trafić na tanie loty między innymi na Santori i Rodos. W promocyjnych
cenach koszt bieltów lotniczych w dwie strony Ryanair wynosił 30 euro na Santorini i 16
na Rodos. Dodatkowo warto odwiedzić Meteory, Thessaloniki, Delfy, Nafplio, Sounio,
Korynt oraz wyspy takie jak Hydra, Mykonos i Egina. W większość tych miejsc można
udać się w ramach wycieczek organizowanych przez ESN. Przy wyjazdach na wyspy
należy jednak pamiętać, że podczas semestru zimowego bywa tam chłodniej i wietrzniej
niż w Atenach.
Jeżeli chodzi o sport, w okolicach uczelni znajduje się wiele siłowni które oferują zniżki
dla Erasmusów. Polecam siłownikę Golden Gym - cena około 78 euro za 2 miesiące.
Wszystkie zabytki i muzea oferują darmowe wejściówki dla studentów, chyba tylko
jedynym wyjątkiem jest Stadion Panatenajski.

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.
Sugeruję wzięcie udziału w jak największej ilości eventów organizowanych przez ESN a
w szczególności w udziale w Oreintation Week oraz wyjazdu integracyjnegoMykonos/Kreta. Jest to najlepszy sposób na poznanie jak największej ilości studentów.
Dodatkowo, dla osób wyjeżdzających w semestrze zimowym, polecam dopytać się o
kwestię ogrzewania mieszkania zimą, gdyż w tym okresie mieszkania w Grecji są
wyjątkowe chłodne - w pomieszczeniu utrzymuje się niższa temperatura niż na zewnątrz.

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 napotkałam żadnych problemów z adaptacją kulturową, Grecy są bardzo mili,
większość mówi po angielsku - przynajmiej w stopniu komunikatywnym. Przytaczany we
wcześniejszych, szczególnie bardzo starych raportach, nieporządek w mieście nie jest

uciążliwy natomiast same Ateny, nawet w dzielnicy Kipseli nie nazwałabym miejscem
niebezpiecznym, do wszystkiego trzeba przywyknać. Przed wyjazdem warto wiedzieć że
w Grecji dozwolone jest spożywanie alkoholu w plenerze, natomiast policja nie wyłapuje
ludzi przechodzących na czerwonym świetle.
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.

Program Erasmus + polecam absolutnie każdemu. Jest to niezapomniane
doświadczenie, które zapewnia nie tylko rozwój naukowy ale przede wszystkim rozwija
wyrozumiałość na odmienność kultur i tradycji. Czas spędzony podczas wymiany to
wspaniała okazja aby budować współpracę pomiędzy młodymi ludźmi z całej Europy,
fantastyczna przygoda oraz początek wielu przyjaźni które bez pomocy tego Programu
nie byłyby możliwe.
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!

