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

☐ PIM

☐ CEMS MIM

☐ Freemover

Semestr przebywania na wymianie: ☒ zimowy
1.

☐ umowy bilateralne
☐ letni

Miejsce pobytu: dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie uczelni przyjmującej.
Z Polski najlepiej przylecieć samolotem. Z Warszawy z Okęcia leci linia Aegan, z
Modlina Ryanair. z innych lotnisk w Polsce można dolecieć Ryanairem. Ja wybrałam
Aegan, ze względu na większy bagaż rejestrowany i niewielką różnicę w cenie (po
dodaniu do ryanaira bagażu).
Z lotniska można dostać się do miasta na trzy sposoby: metrem, autobusem lub
taksówką. Po samym przylocie to czy dostanie się zniżkę 50% na komunikację
miejskazależy od humoru pana sprzedającego bilet - czasem na unijną legitymację się
dostanie, czasem nie. Ceny bez zniżek to 10 euro za metro i 6 euro za autobus. Koszt
taksówki z lotniska do centrum to 36 euro w ciagu dnia. Najbardziej opłaca się
przylecieć w trzy/cztery osoby i wziąć taksówkę. Cena za osobę wynosi wtedy 12/9
euro więc niewielka różnica z metrem a dowozi bezpośrednio pod mieszkanie co przy
wysokich na koniec września temperaturach i dużym bagażu jestwarte dopłacenia tych
2 euro.
Uczelnia położona jest blisko centrum miasta - niedaleko metra Victoria, czyli około 3
przystanki od ścisłego centrum.
Ateny w przeciwieństwie do większości miast na świecie są niebezpieczne w okolicach
centrum a bezpieczne na przedmieściach. Wynajmując mieszkanie warto oddalić się
od uniwersytetu, gdyż w jego okolicy dochodzi do wielu manifestacji. Po semestrze
spędzonym w tej okolicy, a konkretniej przy Politechnice, dochodzę do wniosku że
ulubiony koktajl Greków to koktajl Mołotowa.
Ateny są pełnie sprzecznosci: z jednej strony piękne antyczne zabytki, z drugiej
wszechobecne graffiti i narkomani. Jest bardzo duża skala bezdomności, co na
początku może przerażać. Szczególnie przy samym uniwersytecie zauważyć można
dużo bezdomnych oraz narkomanów. Należy mocno pilnować swoich rzeczy.
Mimo wszystko jest to miasto niesamowicie klimatyczne. Na każdym rogu można
spotkać kawiarnie czy knajpy sprzedające "tradycyjnego greckiego fast-fooda" czyli
souvlaki (w innych rejonach Grecji jest nazywany "pita gyros"). Grecy są uśmiechnięci i
bardzo pozytywnie nastawieni do obcokrajowców. Miasto jest pełne pięknych
budynków. Początkowo będące na nich graffiti wydaje się razić, z czasem jednak
okazuje się że idealnie pasuje do ducha miasta i tego konkretnego miejsca.
Ateny tętnią życiem, codziennie coś się dzieje. To miasto jest idealne na wymianę.

2.

Uniwersytet: państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
AUEB jest uczelnią państwową, najlepszą w kraju jeśli chodzi o uczelnie ekonomiczne.
Na samym AUEBie jest około 200 studentów w ramach programu Erasmus+, w całych
Atenach liczba ta sięga około 800.

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?]

Human Resources Management - najnudniejszy przedmiot jaki miałam w tym semestrze,
prowadząca jest bardzo humorzasta. Zaliczenie prezentacją w grupach o kraju jaki się
dostanie (na co zwrócić uwagę jeśli chcę się tam pracować) i test na podstawie case
study przerabianych na zajęciach. Dość prosty, ale nieprzyjemny w uczęszczaniu.
Entrepreneuership - przedmiot nie należy do najciekawszych, ale nie jest obowiązkowy.
prowadząca bardzo sympatyczna. Zaliczenie polega na napisaniu i przedstawieniu w
formie prezentacji business plany (w grupach, 80% oceny) oraz na egzaminie z
notatkami (20%)
Greek Language Course - zajecia zaczęliśmy po miesiacu bo uczelnia miała jakiś
problem z ustaleniem terminu/znalezieniem prowadzącego. W związku z tym dość
mocno gonilismy z materiałem. Prowadzący jest sympatyczny, jego angielski nie
jestperfekcyjny ale wystarcza. Z czasem też można się domyśleć co mówi do grupy po
grecku. Zaliczenie w całości egzaminem - wystarczy nauczyć się dokładnie tego co
mówił na zajęciach na pamięć, szczególnie z pisemnych prac domowych (opis swojego
dnia i siebie) i mieć ogólne pojęcie, bo często odpowiedzi na konkretne zadania były w
innych pytaniach.
Retail Sales Promotion - najwspanialszy przedmiot jaki miałam. Wykład był obowiązkowy
i trwał 4 godziny, z czego 1 była przerwą (co godzinę 15 minut wolnego a zajęcia
zaczynały się z opóźnieniem). Prowadzący jest niesamowicie inspirujący i ciekawy.
Potrafił zainteresować i zaktywizować każdego w grupie. Po ostatnich zajęciach wziął
nas do swojej ulubionej tawerny na najlepsze meatballs w Atenach i ogólnie na greckie
jedzenie. Zaliczenie prezentacją na temat przeprwadzenia kampanii promocyjnej
wybranego przez nas produktu oraz egzaminem.
4.

Warunki studiowania: dostęp do biblioteki, komputera, ksero i in.
Na uczelni w budynku głównym znajduje się biblioteka a w budynku przy ulicy Trias na
parterze jest study room. Dookoła uczelni dużo punktów ksero. Erasmusi mają zajecia
najczęściej w budynku przy ulicy Trias 2, który jest najnowszym budynkiem uczelni i
przypomina trochę budynek C. Czasem zajęcia odbywają się w budynkach przy ulicy
Evelpeidon. W zależności od budynku infrastruktura mniej lub bardziej nowoczesna.
Klasy wyposażone są w rzutniki.

5.

Warunki mieszkaniowe: opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
Studenci z Erasmusa najczęściej wynajmują pokój w okolicach Omonii i Victorii albo w
dzielnicy Kipseli. Kipseli jeszcze nie jest aż tak złe, ale Omonii należy unikać jak ognia to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Atenach. Dzielnica jest pełna imigrantów,
nie zawsze przyjaźnie nastawionych, bezdomnych i narkomanów. Wieczorami trzeba
bardzo uważać i wracać najlepiej taksówką albo większą grupą.
W Atenach nie ma akademików, w zależności od wynajmujacego nie trzeba przywozić
nic poza ubraniami albo trzeba przywieźć absolutnie wszystko. Ja nie miałam w
mieszkaniu nic poza zniszczoną poduszką. Wtedy najlepiej zaopatrzyć się w kołdrę/koc.
Najtaniej jest w sklepach typu "wszystko po 2 euro" albo w Jumbo.

6.

Recepcja: jak zostałeś/aś przyjęty/a, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office

Kontakt ze strony uczelni prowadziła pani Vassiliki, jedna z najbardziej pomocnych i
uśmiechniętych osób jakie kiedykolwiek poznałam. Można było przyjść do niej z każdym
problemem, poczęstowała ciasteczkami i się okazywało że problemu nie ma.
ESN AUEB działa bardzo dobrze. Funkcjonuje tu system dostawania buddiego przed
przyjazdem. Czasem miało sę pecha i dostawało się buddiego który się nie odzywał,
wtedy wystarczyło powiedzieć osobie zaangażowanej w ESN i ktoś od razu przejmował
jego rolę. Mój buddy był bardzo pomocny i zwyczajnie fajny. Zaprzyjaźniłam się też z
innymi grekami należącymi do ESN-u, oni też nie mieli zadnego problemu z pomocą.
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?

Przelot do Aten z bagażem wynosi około 300-400zł linią Aegean. Mieszkania to koszt
około 230-300 euro miesięcznie za pokój (już z opłatami). Bilet miejski na miesiąc
kosztuje 15 euro na terenie Aten a 25 z nieograniczonymi przejazdami na lotnisko. Bilet
z lotniska jednorazowy to 5 euro metrem a 3 autobusem (wszystko ze zniżkami, bez nich
drugie tyle). Ceny są wyższe niż w Polsce. Cena piersi z kurczaka w popularnym
supermarkecie to 9-12 euro. W sklepie typowo mięsnym jest to około 6 euro. Wiele
produktów jest nieznacznie droższych niż w Polsce. Koszt dość drobnych zakupów typu
jogurt, chleb, ser, woda itp. to około 10 euro.
Na stołówce na uniwersytecie codziennie ma się trzy darmowe posiłki (chociaż walory
smakowe i odżywcze sprawiają że jeden staje się maksimum dopuszczalnym przez
organizm).
Nilety wstępu na zabytki państwowe są dla studentów z grecką legitymacją bezpłatne.
Bez podróżowania i częstego wychodzenia na miasto stypendium w wysokości 450euro
jest w stanie wystarczyć, jednak trzeba się bardzo pilnować żeby jeść na stołówce,
kupować tańsze produkty, nie wychodzić często itp. Podróżując i żyjąc jak studenci z
zachodnich krajów trzeba liczyć około 600 euro miesięcznie na utrzymanie.
8.

Życie studenckie: rozrywki, sport
ESN Athens jest bardzo aktywny, AUEB jest chyba najaktwyniejszy w Atenach. Na
początku są wyjazdy integracyjne. ESN AUEB organizuje wyjazd na Mykonos (który z
całego serca polecam, jest mnóstwo ludzi głównie z AUEBu ale też i z innych uczelni,
można się też zintegrować z osobami z ESN-u) a ESN Athens (czyli kilka innych
uniwersytetów na raz) na Santorini.
Jest mnóstwo integracji typu beer pong, wyjście na kręgle, łyżwy itp. Jest też bardzo
dużo imprez. Warto chodzić na jak największą ilosć wydarzeń ESN-owych, szczególnie
na początku podczas Orientation Weeka, bo to właśnie wtedy się poznaje większość
osób.
Nie jestem typem sportowca więc na ten temat za dużo nie wiem, ale z tego co widziałam
były różne okazje do gry w piłkę.
Fajną rozrywką jest też po prostu pojechać na plażę. W listopadzie jeszcze możlwe było
opalanie się i pływanie w morzu. Później fajnie po prostu posiedzieć tam ze znajomymi,
popatrzeć na zachód słońca, wypić drinki.

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.

Zdecydowanie przed wyjazdem wolałabym wiedzieć więcej o demonstracjach i
prostestach w Atenach oraz o tym gdzie nie mieszkać. Oszczędziłoby mi to wiele stresu
i pozwoliłoby zamawiać jedzenie podczas protestów do domu, bez konieczności

wychodzenia po nie - niestety moja ulica była notorycznie zamykana. Przyszłym
studentom, a w szczególności studentkom, polecam zakup gazu pieprzowego. Ja na
szczęście nigdy nie musiałam go użyć ale od razu bezpieczniej się czułam podczas
wieczornych powrotów.
Adaptacja kulturowa: wrażenia z przystosowywania się do nowego kraju, kultury; czy przeżyłeś szok

10.

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 przeżyłam większego szoku kulturowego. Oczywiście pewne różnice mnie
zaskoczyły ale nie określiłabym ich mianem szoku. Do największych różnic zaliczyłabym
podejście do życia - dla greków żaden problem nie jest wart większego stresu, w końcu
jakoś to będzie. Dodatkowo punktualność - godzina spotkania jest bardzo orientacyjna.
Zajęcia z zasady zaczynają się 15 minut po czasie.
Grecy są bardzo pomocni i wyrozumiali, wydaje mi się że najłątwiej się przystosować po
prostu prosząc opomoc w razie potrzeby i podchodząc do wszystkiego z uśmiechem i
dystansem.
Prosimy o krótką ocenę programu (max. kilka zdań, która mogłaby zachęcić innych studentów

11.

do wzięcia w nim udziału. Jeśli wyrazisz zgodę, użyjemy jej do celów promocyjnych programu.)

Wyjazd na erasmusa do Grecji był absolutnie jedną z najlepszych decyzji w moim
życiu. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, nauczyłam się niesamowicie dużo o innych
kulturach. Wyjazd pozwolił mi się też zdystansować do mojego codziennego zycia i
spojrzeć na nie z innej perspektywy. Zdecydowanie polecam każdemu, niesamowita
przygoda którą warto przeżyć.
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: 4,5
Ocena merytoryczna: 4

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!

