Raport opisowy 2018/2019
Nazwa uczelni zagranicznej: University of Patras
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.
Patras jest trzecim pod względem wielkości miastem w Grecji (około 167 tyś.
mieszkańców). Znajduje się na północy Peloponezu, nad Zatoką Patraską. Do miasta
najlepiej dotrzeć przylatując najpierw na lotnisko w Atenach, następnie trzeba wziąć z
lotniska autobus X93, którym można dostać się na stację Kifissos i tam należy się
przesiąść w bezpośredni autobus do Patras. Szczegółowe informacje odnośnie
przyjazdu można znaleźć na stronie organizacji ESN UOPA:
https://uopa.esngreece.gr/arriving-here.
Patras jest świetnym miejscem wypadowym na różne wycieczki np. na Zakynthos,
Kefalonię, Lefkadę czy do Meteory, Koryntu, Myken oraz Olimpii. Miasto znajduje się
nad Zatoką, więc można miło spędzić wolny czas przebywając nad wodą i podziwiać
piękne zachody słońca :)
Uczelnia znajduje się poza miastem i dotrzeć do niej można komunikacją miejską autobusem bądź pociągiem. Przejazd zajmuje około 30-40 minut.

2.

Uniwersytet: państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
Państwowy uniwersyet w Patras został założony w 1964 roku i obecnie liczy około 30
tysięcy studentów. Podczas mojego semestru na uczelni przebywało około 80 studentów
zagranicznych. Teren uniwersytetu jest ogromny, więc przedostanie się z jednego końca
na drugi może zająć trochę czasu :) Na kampusie znajduje się kilka kawiarni/ miejsc,
gdzie można odpocząć. Dużym plusem jest również stołówka, w której jak dotychczas
(być może się to zmieni) można zjeść darmowe śniadania, obiady i kolacje.

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?]

Podczas mojej wymiany brałam udział w 5 przedmiotach:
- Event Management (5 ECTS)
Zajęcia były prowadzone przez profesor Dimitrę Papadimitriou i odbywały się około co 2
tygodnie. Zaliczenie polegało na przygotowaniu 2 krótkich prezentacji oraz dużego
projektu, kórego celem było wymyślenie wydarzenia oraz napisanie szczegółowego
planu tego eventu w postaci raportu (projekt przygotowywało się w parach). Przedmiot
był całkiem przyjemny i raczej go polecam.
- eGovernment (5 ECTS)
Przedmiot łatwy do zrealizowania, ale niestety mało porywający. W celu zaliczenia zajęć
należało napisać esej na temat związany z eGovernment i następnym krokiem była jego

prezentacja. Zajęcia były prowadzone przez profesora I.Stamatiou, który był bardzo
sympatyczny i łatwo było się z nim skontaktować.
- Modern Greek I (6 ECTS)
Studenci byli podzieleni na dwie grupy i każda z nich miała innego prowadzącego. Moje
zajęcia prowadziła profesor Dimitrelou, która jest bardzo prostudencką osobą. Zajęcia
odbywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Na koniec semestru mieliśmy dosyć łatwy
egzamin składający się z części pisemnej i ustnej. Podczas całego semestru można było
mieć 3 nieobecności. Mimo że w każdym tygodniu było po 6 godzin zajęć, bardzo miło
wspominam czas spędzony na tym przedmiocie i polecam jego zrealizowanie.
- Energy Economics (6 ECTS)
Zajęcia odbywały się co 2 tygodnie. Przedmiot zaliczało się esejem oraz średniej
trudności egzaminem, do którego przygotowywalo się z prezentacji profesora oraz z
udostępnionej przez niego książki.
- Intercutural Business Communication & Cultural Awareness (5 ECTS)
Bardzo przyjemny i ciekawy przedmiot prowadzony przez prostudencką profesor V.Delli.
Były to jedyne zajęcia, w których oprócz studentów Erasmusa brali udział również Grecy.
Na koniec semestru łatwy egzamin, do którego należało się przygotować z materiałów
przesłanych przez profesor. Dodatkowo w celu podwyższenia oceny końcowej była
możliwość zrobienia prezentacji na wybrany temat z obszaru, którego dotyczył
przedmiot. Zajęcia jak najbardziej polecam.
4.

Warunki studiowania: dostęp do biblioteki, komputera, ksero i in.
Na kampusie znajduje się całkiem duża biblioteka, jest miejsce, gdzie można
wydrukować materiały oraz są przestrzenie do odpoczynku między zajęciami. Uczelnia
stwarza podstawowe warunki do nauki dla studentów, jednak wymaga trochę
unowocześnienia oraz odremontowania.

5.

Warunki mieszkaniowe: opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
W pobliżu uniwersytetu znajduje się akademik, ale jest w nim mocno ograniczona liczba
miejsc dla zagranicznych studentów. Sposób przydziału miejsc - kto pierwszy, ten
lepszy. Niestety mi nie udało się otrzymać miejsca, więc byłam zmuszona szukać innego
zakwaterowania w Patras. Wynajmowałam pokój w pobliżu centrum za 250 Euro
miesięcznie. Poniżej zaprezentuję krótkie omówienie dwóch form zakwaterowania:
- Akademik
Mało miejsc, bardzo tanio (90-140 Euro miesięcznie), gorąca woda tylko przez kilka
godzin dziennie, daleko od centrum miasta, więc w przypadku jakiś wieczornych wyjść
trzeba wracać taksówką.
- Pokój w mieszkaniu
Niestety dosyć ciężko jest znaleźć pokój w Patras (mi osobiście bardzo pomógł buddy).
Jeśli znajdzie się mieszkanie w centrum bądź w niewielkiej odległości, to wtedy życie
jest bardzo ułatwione, ponieważ większość studenckich miejsc w Patras znajduje się w
ścisłym centrum. Ceny bardzo różne (od ok. 150 do 280 Euro miesięcznie za pokój).
Istnieje strona/firma https://stayinpatras.com/ z pomocą której łatwiej znaleźć
mieszkanie, ale niestety cena za pokój to około 280 Euro, co jest zdecydowanie drogą
opcją jak na warunki w Patras, więc osobiście chyba nie polecam korzystania z ich usług
a raczej szukania na własną rękę/ z pomocą buddiego.

6.

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

Kontakt z International Student Office i z koordynatorką Erasmusa na moim wydziale
(Business Administration) - profesor Myloni - był bardzo dobry. Odpowiedzi na maile
zazwyczaj otrzymywałam jeszcze tego samego dnia.
Na uniwersytecie działa organizacja studencka ESN UOPA, która pomaga studentom z
wymiany zagranicznej. Został mi przydzielony buddy, który mi pomógł ze wszystkimi
formalnościami oraz ze znalezieniem mieszkania na początku semestru. Organizacja
przygotowywała różne eventy dla studentów, np. Introduction Week, wycieczki do
różnych miejsc w Grecji, wyjścia na kręgle czy Gala podsumowująca cały semestr
Erasmusa. Członkowie organizacji byli bardzo sympatyczni i z chęcią nam pomagali i
spędzali z nami czas.
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?

Temat rzeka. Misięczne stypendium w Grecji to 450 Euro. Zaczynając od
zakwaterowania: można dostać miesjce w pokoju dwuosobowym w akademiku i płacić
90 Euro miesięcznie, bądź skorzystać z pomocy agencji i wynajmować pokój za 280
Euro miesięcznie. Ja osobiście, przy wynajmowaniu pokoju za 250 Euro, dużej ilości
wyjść ze znajomymi i różnych atrakcji, podróżowaniu, wydawałam około 650-750 Euro
miesięcznie, ale zaznaczam, że jest to możliwe, aby się utrzymać za niższą kwotę.
Jeśli chodzi o koszty transportu, to bilet jednorazowy na autobus kosztuje 0,80 Euro,
natomiast miesięczny bilet 40 Euro. Za pociąg zapłacimy 1 Euro za bilet jednorazowy i
15 Euro za bilet miesięczny.
8.

Życie studenckie: rozrywki, sport
Patras jest zdecydowanie miastem studenckim, więc znajduje się tutaj pełno miejsc dla
młodych ludzi. Wieczorami ulice w centrum miasta były pełne i ludzie spędzali czas w
pubach/kawiarniach/ no i oczywiście w greckich tawernach :) Mimo że Patras nie jest
wielkim miastem, nie nudziłam się tutaj i zawsze mieliśmy co robić ze znajomymi. W
Patras czułam się bardzo bezpiecznie, nawet w nocy.
Jeśli chodzi o jakieś zajęcia sportowe, to na terenie kampusu znajdowała się siłownia
oraz boisko. W mieście można również znaleźć bardzo dobrej jakości miejsca do
ćwiczeń (osobiście polecam klub Icon - bardzo nowoczesny i świetny personel).

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.

Myślę, że warto dodać, że stypendium Erasmusa (450 Euro) raczej nie pokrywa w pełni
kosztów utrzymania, więc trzeba się liczyć z dołożeniem z własnej kieszeni pewnej ilości
pieniędzy (około 100-300 Euro miesięcznie).
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?

Wielkiego szkoku kulturowego raczej nie przeżyłam, ale zdecydowanie polecam się
uzbroić w cierpliwość przylatując na wymianę do Grecji. Podejście tutaj do planu czy
rozkładów jazdy jest bardzo luźne ;)
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.)

Osobiście zdecydowanie polecam Erasmusa w Patras. Spędziłam tutaj kilka
niezapomnianych miesięcy, poznałam cudownych ludzi i też bardzo dużo
podróżowałam, ponieważ Patras jest świetnym miejscem wypadowym na wycieczki

(Zakynthos, Lefkada, Kefaolnia, Korynt, Olimpia, Meteora, ….). Uniwersytet sam w
sobie nie zachwyca, ale wszystko poza tym jak najbardziej na plus :)
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: 3.5

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!

