Raport opisowy 2019/2020
Nazwa uczelni zagranicznej: University of Patras
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.
Patras jest trzecim co do wielkości miastem Grecji, ok. 167.000 mieszkańców,
znajdującym się na północy Peloponezu, nad Zatoką Patraską. Miasto jest małe,
niezadbane, ale jest bardzo komfortowe i bezpieczne. W centrum jest dużo tawern,
barów, sklepów.
Dojazd z Polski nie był skomplikowany. Najpierw leciałam liniami lotniczymi Aegan,
Warszawa- Ateny. Bilet kosztował około 120-130 euro, ponieważ musiałam dokupić
bagaż do 32 kg. Są tańsze opcje, np. Ryanair, gdzie bilet kosztuje 70-80 euro. Z
lotniska w Atenach można jechać autobusem lub pociągiem. Ja jechałam autobusem
do KTEL (dworzec autobusowy) a stamtąd autobusem Ateny-Patra (15,50 euro ze
zniżką studencką).
Uczelnia znajduje się poza miastem, w miateczku Rio. Dojechać na uczelnie z centrum
można pociągiem za 1 euro lub autobusem za 0,80 euro. Podróż z centrum do uczelni
zajmuje około 30-35 minut.

2.

Uniwersytet: państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
University of Patras to uczelnia państwowa. To jest duża uczelnia (33.000 studentów),
z dużym kampus em.Na kampusie znajduje się kilka kawiarni, restauracji, sklep i
bezpłatna stołówka. Niestety, podczas mojego wyjazdu stołówka była większość czasu
zamknięta z powodu epidemii korona wirusa. Na stołówce można zjeść śniadanie (7:009:00), obiad (12:00-15:00) oraz kolacje (19:00-21:00).
Studentów zagranicznych nie było dużo. W momencie kiedy przjechałam było około 80
studentów zagranicznych, z których około 40 wyjechało z powrotem do domu z powodu
epidemii.

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?]

W Grecji studiowałam na wydziale Business Administration. Wszystkie zajęcia były
prowadzone w języku angielskim. Kontakt z profesorami na moim wydziale był w miarę
łatwy, ponieważ wszyscy rozmawiałi po angielsku, z kolei moi koledzy z innych
wydziałow mieli klopoty z porozumieniem się z profesorami.
Opisując swoje kursy chciałabym podkreślić fakt, iż byłam na wymianie podczas
pandemii korona wirusa i forma prowadzenia zajęc i zaliczenia przedmiorów się zmieniła.
Kursy w których brałam udział:

1. International Management ( 5 ECTS): to był reading course. Pani profesor wysłala
nam książkę, którą mieliśmy przeczytać oraz Case study (ok. 12 pytań) i na podstawie
tego Case study trzeba było napisać essay.
2. Language Awareness and Introduction to Business English I Ι (5 ECTS) & English IV
- Business Communication ( 5 ECTS) - zajęcia były prowadzone online 2 razy w tygodniu
po 3,5h każdy. Byliśmy połączeni z greckimi studentami, więc obecność była nie
obowiązkowa. Na zaliczenie trzeba było napisać 2 essay na temat związany z twoim
kierunkiem studiów.
3. Issues on Digital Economy ( 6 ECTS) - zajęcia też odbywały się online 1 raz w tygodniu
3 godziny. Te zajęcia były bardzo interesujące. Musieliśmy robić prezentacje co tydzien
i prezentować podczas zajęć. Do zaliczenie przedmiotu trzeba było przygotować final
presentation oraz wysłać wszystkie zrobione prezentacje podczas semestru.
4. Greek Language Course - Modern Greek I (6 ECTS) - podstawy języka Greckiego.
Uważam, że zajęciabyły bardzo trudne, odbywały się online 2 razy w tygodniu 3.5h.
Obecność była obowiązkowa, ponieważ tylko 9 osób brało udział w tych zajęciah. Na
zaliczenie trzeba było napisać wypracowanie (180-500 słów) w języku greckim oraz
egzamin ustny online.
4.

Warunki studiowania: dostęp do biblioteki, komputera, ksero i in.
Niestety, trudno jest mi wypowiedzieć się na ten temat, ponieważ po 2 tygodniach od
momentu rozpoczęcia studiów, uczelnia została zamknięta. Na pewno główną zaletą tej
uczelni jest bezpłatna stołówka.

5.

Warunki mieszkaniowe: opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
Na początku mieszkałam w hostelu, który oferuje uczelnia. Hostel znajduje się około 56 km od centrum. Można dojechać autobusem do centrum, co zajmuje około 20-30 min.
Ostatni autobus z centrum do hostelu odjeżdza o 00:00. W hostelu są dostępnę pokoje
jedno lub dwu osobowe ze wspólną kuchnią na cały hostel. Niestety gorąca woda jest
tylko przez parę godzin dziennie.
Podczas kwarantany preprowadziłam się do mieszkania swoich przyjaciól w centrum.
Cena pokoju w centrum to około 200-250 euro miesięcznie.

6.

Recepcja: jak zostałeś/aś przyjęty/a, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office
Kontakt z koordynatorem mojego wydziału oraz International office był bardzo dobry.
Również został mi przydzielony buddy, który mi pomógł ze wszystkimi formalnościami.
ESN UOPA zawsze informowali nas o ograniczeniach oraz zmianach podczas
kwarantanny.

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?

Zakwaterowanie: Hostel - 90 euro (za pokój 2 osobowy) lub 120 euro (pokój
jednoosobowy). Wynajem pokoju w mieszkaniu w centrum kosztuje około 200-250 euro.
Najlepiej jest zapytać swojego buddy o pomoc w znalezieniu mieszkania.
Wyżywienie: Ceny produktów spożywczych w Patras są wyższe niż w Warszawie. Z tego
powodu, że stołowka była zamknięta podzas pandemii, wydałam dużą część pieniędzy
na wyżywienie. Podstawowy koszyk produktów na tydzień (bez mięsa) kosztował około
50-60 euro.

Dojazd: Mieszkając w centrum i mając zajęcia online nie korzystałam z komunikacji
miejskiej.
Rozrywka & Podróże: Niestety podczas mojego pobytu w Grecji nie udało się zbyt dużo
podróżować. Wyjazd na 2-3 dni do Aten kosztuje mniej więcej 80-100 euro, na
Zakhynthos na przykład 100-150 euro.
8.

Życie studenckie: rozrywki, sport
Podczas kwarantanny i stanu zagrożenia epidemiologicznego życie studenckie było
ograniczone do minimum.

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.

Stypendium nie pokrywa wszystkich kosztów, więc trzeba się liczyć z dołożeniem z
własnej kieszeni pewnej ilości pieniędzy (200-300 euro).
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 było żadnego szoku kulturowego. Grecy są badzo pomocni i uśmiechnięci. Na
ulicach miasta czujesz się bezpiecznie. Jedyny problem to jest brak organizacji w Grecji
zaczynając od autobusów i kończąc uczelnią.
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.)

Bardzo polecam Erasmusa w Grecji! Spędziłam tutaj kilka niezapomnianych miesięcy,
oraz poznałam cudownych ludzi. Patras jest studenckim miastem, gdzie można
zawsze znaleźć zabawę.
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].
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

