Raport opisowy 2018/2019
Nazwa uczelni zagranicznej: Athens University of Economics and Business
Kraj: Grecja
Program:
☒ Erasmus+

☐ PIM

☐ CEMS MIM

☐ Freemover

☐ umowy bilateralne

Semestr przebywania na wymianie: ☒ zimowy
1.

☐ letni

Miejsce pobytu: dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie uczelni przyjmującej.
Dojazd z Polski samolotem, najpopularniejsze linie lotnicze to Ryanair lub Volotea, z
Warszawy najczęściej opłaca się Volotea, natomiast z południa polski najtańszy jest
Ryanair. Uczelnia usytuowana jest w dzielnicy Victoria, jest to centrum miasta a główny
budynek znajduje się zaraz przy metrze. Dzielnica jest dość niebezpieczna, więc nie
warto przechadzać się w okolice uniwersytetu w nocy. Zajęcia dla studentów Erasmusa
odbywają się zazwyczaj nie w budynku głównym ale raczej w budynkach znajdujących
się o 5-10 min marszu od budynku głównego (warto wziąć to pod uwagę przy wyborze
miejsca zamieszkania)

2.

Uniwersytet: państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet państwowy, przyjmuje bardzo duzo studentów z programu Erasmus,
zazwyczaj więcej przyjeżdża w semestrze zimowym.

3.

Kursy: opis przedmiotów, w których brałeś udział [forma prowadzenia zajęć, sposób zaliczenia – egzamin
czy zaliczenie? Jaka była możliwość konsultacji, jak radziłeś sobie z językiem?]

Consumer Behaviour- świetny przedmiot, bardzo ciekawy i prowadzony w bardzo dobry
sposób. Pani profesor pro-studencka, prowadzi zajęcia w interesujący sposób i bardzo
poważnie traktuje studentów. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, bardzo duzo
dyskusji i interakcji z wykładowcą, co jakiś czas praca w grupach nad projektami.
Zaliczenie to egzamin, materiał jest dość obszerny i egzamin nie należał do
najłatwiejszych- wymagał dużej ilośći przygotowań, jednak jeśli jest się aktywnym na
zajęciach nie powinno być z tym dużego problemu. Bardzo polecam, jest to jeden z
przedmiotów na który chodzi się z dużym zainteresowaniem, jednak wymaga trochę
pracy.
Human Resources Management- nie jest specjalnie interesujący, obecność wymagana
więc niestety wiąże się to z marnowaniem czasu w Sali przez 3h w tygodniu. Bardzo
łatwy
do
zaliczenia,
egzaminem
pisemnym.
Retail sales promotions- ciekawy przedmiot, wykładowca świetny, bardzo przyjazny dla
studentów. Zajęcia trwały 4h jednak nigdy się nie dłużyły, polegały głównie na dyskusji
profefsora ze studentami. Zaliczenie egzaminem i projektem końcowym, wymaga trochę
pracy
ale
bardzo
ciekawy.
Greek course- zajęcia przyjemne, nie wymagają dużo pracy, można się nauczyć
podstaw języka ale nic ponad to. Zaliczenie egzaminem pisemnym, nie jest trudne.
4.

Warunki studiowania: dostęp do biblioteki, komputera, ksero i in.
Biblioteka na uczelni, punkty ksero w niedalekiej odległości od budynku głównego.

5.

Warunki mieszkaniowe: opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
Większość studentów na wymianie mieszka w okolicach metra Victoria, gwarantuje to
łatwy dostęp do uczelni i stołówki, która znajduje się w budynku głównym, jednak trzeba
pamiętać, że ta okolica nie należy do najbezpieczniejszych. Najlepiej wynająć
mieszkanie przy metrze, do uczelni dojeżdża linia metra nr1 (zielona). Lepiej unikać
Omonii, która jest jeszcze bardziej niebezpieczna niż Victoria. Mieszkania zwykle są
wyposażone we wszystkie niezbędne rzeczy. Trzeba jednak upewnić się, że na miejscu
jest pościel i jakiś grubszy koc (niektóre noce bywają zimne a ogrzewanie bardzo często
nigdy nie zostaje włączone). Warto jeszcze sprawdzić, czy w mieszkaniu jest
ogrzewanie, najlepiej mały grzejniczek, ponieważ kaloryfery, mimo tego, że są w
pokojach, zazwyczaj przez całą zimnę są zimne. Pokoje są stosunkowo tanie, w
porównaniu do innych europejskich stolic, przeciętne ceny są między 200-300e.

6.

Recepcja: jak zostałeś/aś przyjęty/a, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office
AUEB ma świetnie działający ESN, który orgzanizuje orientation week oraz wyjazd
integracyjny, na który warto pojechać. Panie z international office są bardzo przyjazne i
zawsze chętnie pomagają.

7.

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 przysięgłe), 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?

Koszt mieszkania to ok 200-300e, bilet miesięczny na komunikację miejską ze zniżką
studencką to 15e. Jedzenie nie jest bardzo drogie, warto jeść jednak na stołówce, która
ofermuje dla studentów 3 darmowe posiłki dziennie (7 dni w tygodniu), nie jest bardzo
dobrej jakości ale zjadliwe, bardzo można oszczędzić, w szczególności na obiadach.
Wejścia do klubów w Atenach są zawsze za darmo a alkohol w nich nie jest bardzo drogi,
szczególnie podczas imprez organizowanych dla erasmusów. Warto skorzystać z okazji
i podróżować, z Aten są bardzo tanie połączenia samolotowe i promy na różne greckie
wyspy (czasem nawet 30e w obie strony samolotem) oraz do sąsiadujących z Grecją
państw.
8.

Życie studenckie: rozrywki, sport
Bardzo dużo eventów organizowanych przez ESN, głównie imprezy ale też wyjazdy
weekendowe i wpólne wyjścia. W Atenach jest sporo klubów, warto pozwiedzać także
różne restauracje. Jest blisko do plaży- ok.40min tramwajem z centrum, tyle samo czasu
zajmuje dojazd do Pireusu, skąd można wsiąść na prom i popłynąć na jedną z
okolicznych wysp.

9.

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.

Warto wziąć pod uwagę, że zajęcia nie odbywają się w budynku głównym tylko w
budynkach znajdujących się nieco dalej od metra. Zniżki na komunikację miejską i na
promy można dostać jedynie za okazaniem GRECKIEJ legitymacji, polskie nie są
akceptowalne.
10.

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?

Grecja nie wiele różni się pod względem kultury od Polski, trzeba się jednak
przyzwyczaić, że grekom nigdy się nie spieszy.
11.

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.)

Decyzja o wyjeździe na wymianę była jedną z jnajlepszych decyzji w życiu. Jest to
niepowtarzalna okazja do poznania nowych kultur i ludzi z całej europy. Grecja jest
świetnym kierunkiem dla osób, które lubią wysokie temperatury, dużo słońca i dużo
zabawy.
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).

12.

Ocena ogólna: 5
Ocena merytoryczna: 3

Raport należy napisać na 3-5 stron formatu A4 (liczony jest opis, nie instrukcje) 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!

