Raport opisowy 2018/2019
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 i leży nad Zatoką Patraską. Aby się
tam dostać leciałam z Modlina do Aten (RyanAir), z lotniska jechałam autobusem X93
na stację Kifissos (ok. 45 min, 6 Euro) i stamtąd autobusem do Patras (ok. 3 h, 20
Euro). Przy kolejnych podróżach można liczyć na zniżkę studencką, ale dopiero przy
okazaniu greckiej legitymacji. Warto też wyrobić kartę ESN, która daje między innymi
zniżki na loty RyanAirem i darmowy bagaż rejestrowany.
W Patras można cieszyć się widokiem zatoki oraz gór jednocześnie. Miasto jest trochę
zniszczone, ale zadbane. Na każdym kroku można znaleźć wiele tawern, pubów i
sklepów, wszystko co potrzeba znajduje się w pobliżu. W Patras mieszka dużo
studentów i jest bezpiecznie. Uczelnia znajduje się ok. 10 km od centrum w
miejscowości Rio. Z Patras można wybrać 2 opcje dojazdu - pociąg (kursuje co
godzinę, bilet miesięczny kosztuje 15 euro a pojedynczy przejazd 1 euro) lub autobus
(kursuje co kilka-kilkanaście minut, bilet miesięczny kosztuje ok. 40 euro, pojedynczy
przejazd 0,8 euro). Obie opcje dojazdu zajmują ok. 30 minut.

2.

Uniwersytet: państwowy czy prywatny, liczba studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet w Patras jest państwowy. Studiuje na nim ok 30 tysięcy studentów, jednak
studentów zagranicznych nie ma za wiele, około 80-100 w semestrze. Kampus jest
bardzo duży, każdy wydział ma swój budynek, znajduje się tu też biblioteka, stołówka,
mini restauracja.

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 Patras studiowałam na wydziale Business & Administration, gdzie wszystkie zajęcia
były prowadzone w języku angielskim + Modern Greek I (podstawy greckiego). Kontakt
z profesorami na moim wydziale był bardzo dobry, są mili i prostudenccy, wszystko było
zrozumiałe i zawsze uzgadniane ze studentami. Jednak słyszałam różne opinie na temat
profesorów z innych wydziałów.
Kursy, które wybrałam okazały się nie być zbyt wymagające. Zaliczenia były łatwe.
- Intercultural Business Communication & Cultural Awareness - zajęcia prowadzone w
formie wykładu przez młodą i bardzo pozytywną panią profesor. Obecność nie była
wymagana. Slajdy i materiały były udostępnione na platformie i to zdecydowanie
wystarczyło, żeby dobrze napisać egzamin końcowy.
- Modern Greek I - zajęcia prowadzone były 2 razy w tygodniu. Byliśmy podzieleni na 2
grupy i z tego co wiem poziom nauczania był zupełnie inny w zależności od profesor.

Pani profesor, która prowadziła zajęcia mojej grupy jest przesympatyczna i bardzo
prostudencka. Zajęcia zawsze były prowadzone w miłej atmosferze. W porównaniu do
drugiej grupy mieliśmy dość dużo materiału, ale byliśmy dobrze przygotowani na
egzamin końcowy.
- Energy Economics - zajęcia odbywały się co 2 tygodnie. Ustaliliśmy z profesorem, że
na ocenę końcową będzie składał esej (40% oceny) pisany w parach oraz egzamin
końcowy (60%). Esej był oceniany raczej łagodnie, a profesor udostępniał prezentacje i
podkreśliłl przed egzaminem co jest ważne do egzaminu. Przyswojenie tego
zdecydowanie wystarczyło aby dobrze napisać egzamin.
- Cultural & Sports Event Management - zajęcia skończyliśmy już w połowie grudnia.
Ocena końcowa składała się z dwóch krótkich prezentacji i dużego projektu, który
przygotowywaliśmy w parach. Parę pierwszych zajęć było w formie wykładu, a na
kolejnych analizowaliśmy kolejne kroki naszych projektów. Nie było egzaminu.
- eGovernment - zajęcia były prowadzone w formie wykładu, profesor udostępniał
prezentacje. Nie było egzaminu, a ocena końcowa składała się z eseju na ok. 15 stron
oraz jego krótkiej prezentacji na zajęciach. Esej musiał być oddany pod koniec listopada
oraz zaprezentowany na początku grudnia i wtedy też skończyliśmy zajęcia.
4.

Warunki studiowania: dostęp do biblioteki, komputera, ksero i in.
Kampus uczelni jest bardzo duży, przejście z jednego budynku do innego zajmuje parę
minut. Największy plus to stołówka, która jest darmowa po wyrobieniu specjalnej FOOD
CARD. W wyznaczonych godzinach można tu zjeść zarówno śniadanie, obiad jak i
kolacje. Stołówka jest otwarta również w weekendy. Zawsze jest tam dużo studentów i
czasem trzeba poczekać trochę czasu w kolejce. Minusem uczelni są bezpańskie psy,
które swobodnie chodzą między innymi po budynku, w którym znajduje się stołówka. Nie
jest to zbyt komfortowe, ale można się przyzwyczaić. Na kampusie jest wifi Eduroam,
ale jedynie w głównych budynkach (stołówka, restauracja i biblioteka). Na uczelni
studenci mają też bezpłatny dostęp do siłowni, boiska. W bibliotece nie znajdziemy dużo
anglojęzycznych książek, ale można tam spędzić czas aby się w ciszy pouczyć z
własnymi materiałami lub przy użyciu dostępnych komputerów. Punkt ksero na uczelni
jest jeden - przy restauracji blisko głównego budynku, ale w centrum miasta jest ich wiele.

5.

Warunki mieszkaniowe: opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
W Patras mamy 2 opcje zakwaterowania. Akademik lub wynajęcie mieszkania.
Akademik oferuje pokoje jedynie dla około 40 studentów. Miejsce w pokoju 1-osobowym
kosztuje miesięcznie ok 120 euro, a w 2-osobowym ok 90 euro. Akademik znajduje się
pomiędzy uczelnią a centrum, ok 15 min autobusem od centrum. Autobusy nie jeżdżą
całą dobę, więc trzeba się liczyć z koniecznością powrotów taksówkami.
Ja nie dostałam miejsca w akademiku (pokoje przydzielane na zasadzie "kto pierwszy
ten lepszy" podczas aplikowania) i wynajmowałam mieszkanie z dwiema innymi
studentkami w centrum. Zależnie od oferty koszt wynajęcia dla 1 osoby to ok. 180-250
euro miesięcznie. Warto zwrócić uwagę czy w cenę są wliczone opłaty i czy mieszkanie
oferuje ogrzewanie/klimatyzację. Styczeń był bardzo zimny, więc ogrzewanie lub
grzejniki elektryczne były konieczne.

6.

Recepcja: jak zostałeś/aś przyjęty/a, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student Office
Każdy student zagraniczny miał przydzielonego swojego ESN buddiego, do którego
mógł się zwrócić w razie problemów czy wszelkich pytań. Buddies zawsze byli bardzo
pomocni. W pierwszym tygodniu semestru ESN organizuje Orientation Week, gdzie
zapoznają studentów ze wszystkimi ważnymi informacjami i jest to pierwsza okazja do
poznania się nawzajem, więc warto w nim uczestniczyć.

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?

Najkorzystniejsza linia lotnicza to zdecydowanie RyanAir, zwlaszcza ze zniżkami ESN.
Komunikacja lokalna to głównie pociąg (bilet miesięczny 15 euro a pojedynczy przejazd
1 euro) i autobusy (bilet miesięczny ok. 40 euro, pojedynczy przejazd 0,8 euro).
Ceny w Grecji są wyższe niż w Polsce, jednak można dużo zaoszczędzić korzystając ze
stołówki na kampusie.
Stypendium 450 euro/miesięcznie wystarczyło mi w ok. 70% na zakwaterowanie,
podróże i wyjścia ze znajomymi.
8.

Życie studenckie: rozrywki, sport
Patras jest studenckim miastem i każdego wieczoru puby, kluby i ulice są pełne. Zawsze
można znaleźć coś aby spędzić wieczór z innymi studentami z Erasmusa. ESN przez
cały semestr organizował wiele eventów oraz weekendowych wycieczek, co było idealną
okazją do integracji i poznania innych miast oraz wysp w Grecji.

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.

Warto zabrać ze sobą ciepłe ubrania, aby nie marznąć w zimowe noce lub zadbać o to
aby wynajęte mieszkanie miało ogrzewanie (za które często trzeba dodatkowo płacić).
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 przeżyłam szoku kulturowego. Na pewno da się zauważyć różnice w stylu życia i
zachowaniu. Grecy żyją powoli, nie spieszą się (często spóźniają), ale są zawsze
pomocni i uśmiechnięci. Można się czuć tam bezpiecznie i można szybko się
przyzwyczaić do tego stylu życia.
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.)

Wzięcie udziału w Erasmusie to zdecydowanie jedna z lepszych decyzji i
niezapomniane doświadczenie. Jest to idealna okazja do poznania ludzi z całego
świata i podszkolenia języka.
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

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!

