Raport opisowy 2019/2020
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.
Skorzystałem z usług Ryanair. Częste loty z lotniska Warszawa-Modlin do
Aten są oferowane w przystępnej cenie. Cena biletu waha się w przedziale 100-150zł,
a bagaż 20kg to 20eur.
Z lotniska kursują metro i autobus X95, cena biletów ulgowych to 5 i 3eur
odpowiednio. Centrum miasta jest bardzo duży, głównie kojarzy się z Syntagma i
Monastiraki. Końcowy przystanek autobusa znaduję się przy placu Syntagma. A linia
metro Lotnisko też przejeżdża przez stację Syntagma a też przez Monastiraki.
W transporcie publicznym (zwłaszcza metro) i w tłumie na ulicy należy
uważać na rzeczy osobiste.
Universytet AUEB znajduje się w dzielnicy Kipseli, to jest mniej jak 5min
od metra Viktoria, a od centrum będzie około pół godziny na pieszo.
Na początku pobytu w ofisie ESN można otrzymać kartę która uprawnia
do wielu różnych obniżek, w tym usługi lotnicze Ryanair. Po otrzymaniu karty ESN
należy zarejestrować się na oficjalniej stronie ESN. A następnie można podpiąć kartę
do konta Ryanair. Umożliwia to zakup biletów z obniżką o 15% plus bagaż 20kg jest
darmowy.
Opis Grecji i Aten. To miejsce ma niesamowitą historię i wiele stanowisk
archeologicznych z ładnymi ruinami i rzeźbami. Jest tu ciepło, dużo słońca, rzadko
pada deszcz. Zrelaksowany tryb życia sprawia, że po 5 miesiącach odczuwa się wpływ
tego na sobie. Grecka kuchnia jest pyszna i zdrowa, warzywa i owoce smakują
zupełnie inaczej jak te importowane w sklepie. I najważniejsze - Grecy są bardzo
przyjazne, odzywają się zawsze z uśmiechem i zawsze są chętne pomóc. Wprawie
wszyscy znają język angielski i mają bardzo miły "miękki" akcent.
Ale pozatym miasto posiada niedostatki infrastruktury i porządku. A też
nie da się nie zuważyć problemy z anarchizmem i migrantami. Sądze, że tym miastem
jest trudno zarządzać dla tego że Ateny rozwijają się w bardzo szybkim tempie.
Uważam, że z czasem to nałagodzi się.
Pomimo wszystkie niedostatki - polecam :)

2.

Uniwersytet: państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
AUEB to uniwersytet państwowy i jest uważany za jedną z lepszych uczelni.

Co do ilości studentów Erasmus, to z mojej obserwacji - na zimowy semestr
przyjechało w przybliżeniu 300 studentów. Sądzę, że najwięcej z Niemiec i Włoch.
Główny budynek wewnątrz ozdobiony marmurem i architektonicznie wygląda
bardzo ładnie. Ale niestety jest regularnie niszczony przez anarchistów (głównie graffiti),
prawda też regularnie restaurowany. Też niestety na terenie i wewnątrz uczelni pali się
papierosy.
Zajęcia są prowadzone w budynku głównym a też w innych budynkach (są 4
inne w 5 minutach na piechotę).
AUEB jak i większość uniwersytetów w Grecji oferuje darmową stołówkę dla
pewnej kategorii studentów w tym Erasmus. 7 dni w tygodniu, trzy razy dziennie. W
stołówce polecam te dania i produkty z greckiej kuchni.
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?]

Prawie wszystkie kursy mają 6 ECTSów. W ciągu dwóch tygodni można
zmieniać wybrane kursy. Miałem 20 minut kolizji dwóch przedmiotów ale kontynuowałem
zajęcia bez zmian.
Przedmioty, które realizowałem:
1 i 2. Financial Management i Money and Capital Markets - FM i M&CM
prowadził ten sam profesor. Ale w grudniu z obu przedmiotów odbyło się zastępstwo na
nowego profesora.
-Nowy profesor FM był prostudencki. Ocena końcowa tylko egzamin, który składał się z
około 7 zadań obliczeniowych. Obecność na zajęciach i nakłady pracy umożliwiają
zaliczyć na bardzo dobrze. Plus zalecana literatura jest ciekawą.
-M&CM - odbyła się niewielka zmiana programu studiowania. Spowodowało to panikę
pomiędzy studentami i zaniepokojenie o egzaminie. Prawda pomimo wszystko sądze,
że egzamin nie był zbyt trudny i też można było zaliczyć na bardzo dobrze.
Ale stawie wielki minus za organizacje i tą paniczną sytuację.
Ocena końcowa M&CM to 100% egzamin + dodatkowe 10% z prezentacji grupowych.
Egzamin składał się z 20 pytań abcd i 5 zadań obliczeniowych.
Cztery dużych zestawy zadań które profesor wysyłał na maila aby przećwiczyliśmy były
bardzo pomocniczne.
3. Advertising and Communication Management - na początku kursu profesor
udostępnia prezentację na 200 slajdów według której są prowadzone zajęcia.
Zaliczenie nie było trudne i polegało na przygotowaniu 2 prezentacji grupowych.
Niestety około 30% zajęć nie odbyło się. Sposób przekazu informacji nieskuteczny.
Ogólnie nie odczuwam satysfakcji i nie polecam.
4. Engineering Logistics - na zajęciach opracowywaliśmy materiały ze slajdów
a też ćwiczyliśmy zadania. Odbywało się to w bardzo wolnym tempie. Egzamin to około
10 zadań. Uważam że zaliczenie nie było trudnym. Ale nie polecam, o ile niestety
profesor sporadycznie popewniał błędy, a sposób przekazu informacji nie był skuteczny.
✔5. Business (Policy &) Strategy - najlepszy przedmiot. Prowadzony przez
dwóch profesorów, bardzo profesjonalnie. Zalecana literatura podana w sylabusie jest
bardzo ciekawa i pomocnicza. Poza tym też udostępniane slajdy na stronie e-clas.
Zajęcia były bardzo angażujące, było dużo dyskusji i studiów przypadków. Egzamin to 5
otwartych pytań. Wymaga nakładów pracy ale jest bardzo ciekawie i można dużo
nauczyć się! Bardzo polecam!

Też przyznam się, że jako wolny słuchacz też odwiedziłem około połowy zajęć
Greek Language i Consumer Behavior. Na większości zajęć CB grupy studentów
występują z opracowaniem własnym na podane tematy przez pani profesor. Zajęcia są
bardzo ciekawe ale też wymagające. GL to okazja zapoznać się z podstawami języka
Greckiego na poziomie A1, szczerze mówiąc jest też dużo przyjemności z tych zajęć,
ponieważ odbywa się wiele komunikacji i interakcji.
czas trwania wszystkich egzaminów to 2 godziny
4.

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

5.

Warunki mieszkaniowe: opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
AUEB nie posiada akademików.
Polecam szukanie mieszkania poprzez grupy na Facebooku.
Po napisaniu ogłoszenia na FB odezwał się do mnie wynajmujący u którego
wynajmowałem mieszkanie bardzo blisko uczelni za 240 eur wraz z opłatami.
Miałem doświadczenie z bardzo przyjaznym wynajmującym.

6.

Recepcja: jak zostałeś/aś przyjęty/a, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office
Pani koordynator Vassiliki jest bardzo miła i pomocna.
Grecki ESN wyznacza także osoby, które opiekują się osobami z wymiany.

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?

Stypendium pokrywa koszty mieszkania i możliwo pewne koszty utrymiania ale
trzeba trochę dołożyć.
Darmowa stołówka jest dużym odciążeniem.
Owoce, warzywa a też inne produkty można kupować na targu.
Załączam bardzo pomocniczą stronę z harmonogramem targów w różnych
dzielnicach.
www.cityofathens.gr/node/934
8.

Życie studenckie: rozrywki, sport
International Week zaczyna się w połowie września. Na początku trwa on na
uczelni, a potem jest organizowana wycieczka. Zachęcam sprawdzać ESN innych
uczelni żeby wybrać wycieczkę zgodnie ze swoimi wpodobaniami, o ile programy są
różne, mniej-bradziej imprezowe, droższe-tańsze, w różne miejsca…
Miejsca, które według mnie warto odwiedzić to są: Meteory, Delfy, Sounio,
Nafplio, Santorini i Mykonos.
Jeżeli chodzi o sport, w okolicach uczelni znajduje się wiele siłowni które oferują
zniżki dla Erasmusów.
A wszystkie zabytki i muzea oferują darmowe wejściówki dla studentów.

Sugestie: o czym dowiedziałeś się podczas pobytu, a co wolałbyś wiedzieć wcześniej? Twoje sugestie

9.

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
integracyjnego.
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?

Nie miałem żadnych problemów z adaptacją kulturową, Grecy są bardzo mili.
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

11.

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

Zachęcam do udziału w programie.
Erasmus to okazja przeżyć życię w ciągu semestru/roku.
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].
https://drive.google.com/drive/folders/1rBadpgnZvHY6jhgEV0ooFPAwpWeiYGo?usp=sharing
12.

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

