Raport opisowy 2017/2018
1.

Nazwa uczelni zagranicznej, program oraz termin przebywania na wymianie
(proszę wpisać semestr (zimowy/letni) oraz daty pobytu),
University of Patras, semestr zimowy, termin przebywania na wymianie: 28.09.201720.02.2018 ( semestr
trwał od 2.10.2017 do 9.02.2018- zakończenie sesji
egzaminacyjnej)

2.

Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Patras to miasto portowe w zachodniej Grecji, położone na Półwyspie Peloponeskim
nad Zatoką Patraską (wschodnia część Morza Jońskiego). Jest to trzecie co do
wielkości miasto Grecji (największe na Peloponezie).Najtańszym sposobem aby dostać
się do Patras jest lot do Aten a następnie wzięcie autobusu. Z lotniska w Atenach(które
znajduje się około 30km od centrum miasta) należy wziąć autobus X93 ( kursujący
średnio co pół godziny) na dworzec autobusowy Kifisos. Podróż ta zajmuje około
godziny (5 EUR ) a następnie musimy przesiąść się w bezpośredni autobus do
Patras(20EUR). Autobusy do Patras kursują co dwie godziny i jadą około trzech
godzin.Ja do Aten przyleciałam liniami lotniczymi Ryanair.Samolot z Modlina lądował
około godziny 22:00, dlatego też postanowiłam zaczekać na lotnisku do rana.Robiła tak
większość osób, ze względu na to,że ostatni autobus do Patras odjeżdża około 23 i
istnieje duże prawdopodobieństwo,że można na niego nie zdążyć. Warto
wspomnieć,że dworzec autobusowy(Kifisos) nie jest najbezpieczniejszym miejscem do
czekania, ze względu na dużą liczbę imigrantów i krążących tam podejrzanych osób.
Zniżki studenckie na bilety obowiązują z okazaniem greckiej legitymacji (którą wyrobić
można zaraz po przyjeździe), także pierwszą podróż odbedziecie bez ulg studenckich.
Polecam także wyrobienie karty ESN, która uprawnia do zniżkowych lotów i
darmowego bagażu rejestrowanego. Wszystkie informacje dotyczące dojazdu do
Patras znaleźć można także na stronie ESN : http://uopa.esngreece.gr/arriving-here.
Jeśli chodzi o samo miasto, to jest ono godne polecenia. Największym plusem jest
jego położenie nad samym morzem. Patras jest zadbane, czyste i nie widać tutaj oznak
kryzysu. Znajdują się tu liczne sklepy, restauracje, puby. Mieszka tutaj dużo studentów
i ja czułam się tam bardzo bezpiecznie.Miasto jest skomunikowane niewielką siecią
transportu miejskiego obsługiwanego przez autobusy oraz pociąg podmiejski. Niestety
uczelnia znajduje się poza miastem, około 10 km od ścisłego centrum.Dojeżdża się na
nią około 25 minut autobusem( autobusy kursują bardzo często).

3.

Uniwersytet – państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet w Patras jest państwowy. Znajdziemy tutaj 24 wydziały, na których studiuje
około 30 tysięcy studentów.Liczba studentów zagranicznych nie jest duża. Na mój
semestr przyjechało około 80 osób z programu ERASMUS.

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?
W Grecji studiowałam na Wydziale Biznesu i Administracji ( Department of Business
Administration). Większość przedmiotów do wyboru (w języku angielskim) pochodziła
właśnie z tego wydziału a pozostałe z Wydziału Ekonomii. Kontakt z greckimi
nauczycielami mogę określić jako rewelacyjny ( jest to nie tylko moja opinia, ale także
osób studiujacych na innych wydziałach). Wszyscy profesorowie byli bardzo mili,

życzliwie nastawieni do Erasmusów i zawsze służyli pomocą. Wiem,że poziom
nauczania na innych wydziałach był wyższy. Ja jednak nie włożyłam dużego wysiłku w
zaliczenie przedmiotów. Wszystkie zdałam bez dużego nakładu pracy na najwyższe
oceny. Kursy,które realizowałam :
1)Language Awareness and Introduction to Business English oraz 2)Intercultural
Business Communication & Cultural Awareness = obydwa pzredmioty prowadzone
przez bardzo młodą, energiczną kobietę w formie wykładu. Były to jedyne zajęcia z
greckimi studentami, przez co obecność na nich nie była wymagana. Przedmioty bardzo
proste, aby zaliczyć należało napisać egzamin, na który wystarczyło opanować
udostępnione przez Panią profesor slajdy.
3)Event Management-zajecia ciekawe, na których obecność była obowiązkowa. Jako
zaliczenie należało wymyślić i zaplanować własny "event" pod kątem marketingowym i
finansowym. Projekt robilismy krok po kroku przez cały semestr.
4)Energy Economics-przedmiot, z którego nie było zajęć.Z profesorem spotkałam się na
początku wymiany i ustaliliśmy,że formą zaliczenia będzie esej na wybrany przeze mnie
temat.
5)Topics in Digital Economics-zajęcia odbywały się w formie kursu internetowego, a co
dwa tygodnie spotykaliśmy się aby konsultować nasze postępy.Były to bardzo nudne
zajęcia, moim zdaniem mało praktyczne. Jako zaliczenie przygotowywaliśmy
prezentację o ekonomii w wybranej przez nas grze komputerowej.
6)Further Operational Research Techniques in Decision Making- jedyny "abmitniejszy"
przedmiot. Zbliżony(choć dużo łatwiejszy) do DMBO.Zajęcia były bardzo ciekawe, a
końcowy egzamin składał się z zadań podobnych do tych realizowanych podczas
ćwiczeń.
5.

Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Kampus uczelni jest ogromny. Spacerując między wydziałami z łatwością można się
zgubić. Na uczelni znajdują się kawiarnie i stołówka. Ze względu na to, że jest ona
darmowa- przebywa tam ciągle dużo osób. Stołówka codziennie ( nawet w weekendy)
oferuje śniadania, obiady i kolacje. Uczelnia posiada też centrum sportowe, w którym
znajdują się siłownia, boiska do koszykówki i siatkówki oraz korty tenisowe. Dostęp do
nich jest również bezpłatny.W bibliotece nie znajdziemy dużo anglojęzycznych książek,
ale jest ona miejscem, gdzie możemy spędzic czas pomiędzy zajęciami. Dostęp do
biblioteki uzyskamy po wyrobieniu specjalnej karty i tam też możemy skorzystać z
internetu i komputerów. Punkt ksero na uczelni jest tylko jeden, ale w centrum miasta
znajdziemy ich mnóstwo.

6.

Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
Do wyboru są dwie opcje: pokój w akademiku lub wynajęcie mieszkania. Ze względu na
to iż akademik przeznaczony jest tylko dla 40 studentów Erasmusa, trzeba liczyć się z
tym że można nie dostać w nim zakwaterowania. Mi udało się dostać miejsce, ale po
dwóćh miesiącach zmieniłam je na pokój w centrum miasta.
Akademik ma swoje plusy i minusy. Plusem jest cena – 90 euro za pokój 2-osobowy lub
130 euro za pokój 1-osobowy, oraz bliskość na uczelnię – 10 min autobusem lub ok. 35
min na piechotę (dużo osób z akademika kupowało także rowery). Minusem jest
natomiast odległość od centrum miasta, gdyż akademik znajduje się na jego obrzeżach
(ok. 20 min autobusem).Większość imprez odbywała się w centrum miasta, niestety w
Patrze nie istnieją autobusy nocne. Za każdym razem kiedy udawałam się do centrum
musiałam brać taxi za 8EUR lub czekać na pierwszy poranny autobus. Co więcej w
akademikupodczas pochmurnych dni (od połowy listopada) ciepła woda dostępna była
tylko dwie godziny w ciągu dnia, co było ogromnym utrudnieniem. Po dwóch miesiącach

udało mi się przeprowadzić do dwóch studentek ( Hiszpanki i Włoszki) i muszę
przyznać,że nie żałuję tej decyzji.
W przypadku wynajęcia mieszkania ceny oscylują między 130-250 euro w zależności od
wielkości mieszkania oraz jego lokalizacji. Niestety bez znajmości greckiego bardzo
ciężko jest znaleźć mieszkanie. Nie istnieje żadna strona internetowa, gdzie można tego
dokonać. Pomocy należy szukać u greckich buddych lub szukać tego po przyjeździe już
na miejscu.
7.

Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student
Office
Zaraz po przyjeździe zorganizowane były spotkania informacyjne, zarówno przez
wydział, jak i ogólne biuro do spraw studentów zagranicznych. W razie jakichkolwiek
pytań mogłam udać się do International Office, gdzie wszyscy byli pomocni. Zawsze
można też było zgłosić się do biura ESNu. Ponadto każdy student przyjeżdzający na
wymianę otrzymał swojego opienkuna z ESN (tzw. Buddy). Mój buddy był ze mną w
kontakcie już długi czas przed moim przyjazdem. Dzięki temu mogłam dopytać się o
dojazd do Patras oraz mieć pewność,że ktoś odbierze mnie z dworca autobusowego.
Pierwszy tydzień semestru to zazwyczaj "Orientation Week" podczas którego, można
poznać miasto i inne osoby z wymiany. Nie można przegapić tej formy integracji !

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?
Najtańszą opcją linii lotniczych jest z pewnością Ryanair ze zniżką ESN Card i
darmowym bagażem rejestrowanym. Ceny w Grecji ( głównie jedzenia) są mniej więcej
trzykrotnie wyższe niż w Polsce, jednak dzięki darmowej stołówce udało mi się
zaoszczędzić sporo pieniędzy. Owoce i warzywa są tanie, niestety produkty takie jak j
nabiał czy mięso są droższe. Stypendium (z dodatkiem socjalnym otrzymywałam
650EUR) w zupełności mi wystarczało. Miesięcznie przeznaczałam około 200EUR na
mieszkanie( w pierwszych dwóch miesiącach płaciłam 90EUR za akademik), 150EUR
na jedzenie (obiady jadałam codziennie na uczelni, więc kupowałam jedynie produkty na
śniadania i kolacje) , 100EUR na podróże i około 150EUR na pozostałe rozrywki.
University of Patras mieści się na obrzeżach miasta, gdzie można się dostać autobusem
(cena biletu jednorazowego to 0,80 euro) lub kolejką podmiejską (odjazdy raz na
godzinę, cena biletu jednorazowego 1 euro, miesięcznego – 15 euro). Codzienne
podróże na uczelnie kosztowały więc 36EUR miesiecznie. Myślę,że jeśli żyjemy
skromnie(mało imprezujemy), jemy na stołówce i nie podróżujemy to 450 EUR jest
wystarczające. Ja jednak każdego miesiąca starałam się coś zwiedzić oraz dużo
wychodziłam ze znajomymi. W centrum miasta znajdziemy dużo supermarketów i to tam
najcześciej robiłam zakupy.

9.

Życie studenckie – rozrywki, sport
Patras to miasto studenckie. Każdego wieczoru w pubach i na ulicach spotkać można
mnóstwo młodych ludzi. Wraz z innymi osobami z wymiany często spędzaliśmy czas w
tawernach przy muzyce i winie. Mimo,że nie było nas dużo stworzyliśmy zgraną paczkę
i zawsze razem wychodziliśmy. Często spotykaliśmy się na schodach Św.Mikołaja, skąd
roztaczał się piękny widok na całe miasto. ESN w Patras działał bardzo prężnie przez
cały semestr. Miminum raz w tygodniu organizowane były różnorodne eventy (karaoke,
city rally, tandem meeting, bowling). Co więcej tamtejszy ESN organizował dużo

wycieczek poza Patras. Jest to wspaniała okazja aby się zintegrować, choć wycieczki te
zazwyczaj są dość drogie.Inną opcją jest też organizacja wycieczek we własnym
zakresie. Ze względu, iż Patras znajduje się na Półwyspie Peloponeskim polecam
wynajęcie samochodu w kilka osób na weekend i zwiedzenie tej ciekawej historycznie
części Grecji (m.in. Korynt, Nafplio, Mykeny, Epidauros, Kalamata, Mistra). Polecam
również odwiedzenie stolicy - Aten, a także Salonik, Meteory, Delfy.Warto wspomnieć
tutaj o znanym na całą Grecję karnwale w Patras. Jest to wydarzenie które ma miejsce
co rok pod koniec lutego i przyciąga mnóstwo osób. Podczas jego obchodów
organizowane są parady. Mieszkańcy przebierają się w różne zabawne stroje, tańczą i
śpiewają. Razem ze znajomymi kupowaliśmy kostiumy i także braliśmy udział w jednej
z parad.Jest to wydarzenie,którego nie można pominąć przebywając w Patrze.
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.
Mimo tego, iż w Patras do połowy listopada było ciepło, polecam zabranie grubych
ubrań. Wiekszość mieszkań nie posiada ogrzewania (jeśli posiada należy za nie
dodatkowo płacić) i w grudniu można zmarznąć. Za sprawą cienkich murów
i nieszczelnych okien zimą było dużo zimniej wewnątrz mieszkania niż na zewnątrz.
Sugeruję wzięcie udziału w jak największej ilości eventów organizowanych przez ESN
ponieważ jest to najlepszy sposób na poznanie dużej ilości studentów.Grecja jest
przepiękna i na pewno nie warto siedzieć przez cały semestr tylko w Patras. Z Aten
można znaleźć tanie loty na Santorini, Rodos czy do miasta Tesaloniki.

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?
Po przyjeździe do Grecji nie przeżyłam żadnego szoku kulturowego.Wszystko wygląda
obecnie podobnie w calej Europie. Jedyną rzeczą do której na początku nie mogłam się
przyzwyczaić to spóźnialstwo Greków. Grecy nigdzie się nie spieszą, robią wszystko
bez nerwów, są bardziej zdystansowani. Są oni jednak ciągle uśmiechnięci, pełni radości
i bardzo pomocni. Przed wyjazdem należy zdawać sobie sprawę,że aby żyć w Grecji
należy nauczyć się cierpliwości. Nigdy nie spotkałam się z żadną nieprzyjemną sytuacją.
W Patrze czułam się bezpiecznie, nawet wracając w środku nocy.

12.

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.)
Dla mnie program Erasmus był przygodą życia. Przede wszystkim była to możliwość
poznania osób z całej Europy i bezpośredniego kontaktu z językiem angielskim.
Mimo,iż każda poznana na wymianie osoba wróciła już do swojego kraju, jesteśmy w
stałym kontakcie i planujemy się wzajemnie odwiedzać. Chciałabym także szczególnie
polecić miasto Patras. Miasto, o którym przed wymianą niewiele słyszałam, a jest ono
bardzo klimatyczne i z pewnością tam wrócę.
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!

