Raport opisowy
Prosimy o niepodawanie imienia i nazwiska w raporcie. Studenci, którzy nie życzą sobie
umieszczenia swojego adresu e-mail w Internecie proszeni są o jego niepodawanie.
1. Nazwa uczelni zagranicznej oraz termin przebywania na wymianie (proszę wpisać
semestr (zimowy/letni) oraz daty pobytu),
Athens University of Economics and Business
semestr zimowy 2013/2014 (01.10.2013 - 14.02.2014)
2. Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Z Polski do Aten najłtwiej można dostać się samolotem. Z Warszawy bezpośrednio lata LOT
i Aegean Airlines, która oferuje lepszy serwis, niż nasz narodowy przewoźnik. Ceny za
przelot w jedną to około 100 €. Innymi opcjami dotarcia do stoliy Grecji jest przelot Easy
Jetem z Berlina, przelot Ryanairem do Salonik, a następnie przejazd pociągiem do Aten a
także dojazd autobusem (czas przejazdu to ok. 48 godzin, cena - 90 €).
Ateny nie są miastem podobym do żadnej innej europejskiej stolicy, są brudne i chaotyczne
(m.in. kontenery na śmieci zaparkowane na ulicy) z "dzikim" ruchem ulicznym, jednak już
Pireus będący częścią aglomeracji przypomina inne miast śródziemnomorskie. Podróżując
komunikacją miejską należy uważać na licznych kieszonkowców, w trakcie wymiany wielu
znajomych straciło telefony i portfele.
Pomimo licznych wad miasto ma wiele do zaoferowania zarówno turystom (liczne zabytki,
klimat), jak i studentom (klubowa dzielnica Gazi), do tego miasto jest świetnym punktem
wypadowym do zwiedzania Grecji oraz okolicznych państw. Osobiście polecam wybrać się
do Istambułu, Macedonii oraz Albanii.
3. Uniwersytet – państwowy czy prywatny, ilość studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet jest państwowy, cieszący się bardzo dobrą opinią w Grecji. Dokładnej liczby
studentów nie znam, na moim semestrze erasmusów było około 140, w większości z Niemiec,
Francji, Belgii, Holandii i Polski. Zajęcia dla studentów z wymiany odbywają się w innym,
"cywilizowanym" budynku (na wypadek strajków), nas do budynku głównego sprowadzają
darmowe posiłki w kantynie oraz sprawy formalne. Pierwszą rzeczą, która może nas
zaskoczyć przed wejściem do budynku głównego to imigranci oferujący "Rolexy", buty oraz
torebki "Louis Vuitton", w środku nie jest lepiej, studenci (nie zachowujący się jak studenci)
palący papierosy (pomimo zakazu), plakaty promujące partie polityczne.
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?
Nie należy za bardzo przejmować się wyborami przedmiotów, gdyż większość z nich
najprawdopodobniej zmienimy po ogłoszeniu planu zajęc. Polecam ułożyć plan tak, by mieć
co najmniej 2 dni wolne od zajęć.
Będąc na wymianie realizowałem 5 przedmiotów, każdy za 6 ECTS. Większość zajęć trwa 3h
i odbywa się raz w tygodniu.

Realizowane przez mnie przedmioty:
Greek Language Course - jedyny przedmiot, który odbywał się dwa razy w tygodniu po 1,5h.
Przedmiot prowadzony jest przez profesjonalną wykładowczynię (pomimo iż na zajęcia
uczęszczało ponad 60 osób zwracała się do większości z nas po imieniu) zafascynowaną
Grecją. Zajęcia swoim zakresem obejmowały nie tylko naukę języka, którego znajomość jest
przydatna w życiu codziennym, ale także część dotyczącą kultury nieobowiązującą na
egzaminie, w trakcie której wykładowczyni opowiadała ciekawostki dotyczące kraju.
Business Policy and Strategy - reading course obejmujący 5 wykładów na początku semestru,
resztę informacji należy doczytać samemu. Zajęcia to analiza case studies oraz trochę teorii
dotyczączej zarządzania. Zaliczenie to rozwiązanie case study dotyczącego Wal-Martu (50%
oceny) oraz egzamin w formie open book na komputerach. Pytania dotyczyły głównie
modelów Portera, analizy SWOT oraz strategii przedsiębiorstw.
Entrepreneurship & SMEs - przedmiot dość pobieżnie poruszający zagadnienia dotyczące
podstaw przedsiębiorczości oraz biznes planu. Prowadząca próbuje zainspirować studentów,
ale ze względu na dość dobrze znaną tematykę nie do końca jej to wychodzi. Zaliczenie to:
indywidualne przygotowanie biznesz planu, prezentacja oraz krótki raport dotyczący firmy
przygotowane w grupach oraz egzamin. Egzamin to: test abcd z punktami ujemnymi, pytania
otwarte. Przedmiot niezbyt wymagający intelektualnie (jak większość przedmiotów z
zarządzania), ale dość czasochłonny.
Money and Capital Markets - przedmiot poruszający zagadnienia z rynków finansowych,
matematyki finansowej oraz finansów przedsiębiorstwa. Jeśli ktoś studiuje FiR i w dodatku
przerobił przedmioty z poziomiu licencjata na SGH może chwilami się nudzić. Zajęcia są dość
ciekawie prowadzone, prowadzący w przeszłości studiował i pracował w Anglii. Zaliczenie to
egzamin polegający na rozwiązaniu zadań podobnych do tych przerabianych na zajęciach.
Financial Statement Analysis - jedyny przedmiot z poziomu Master, który realizowałem na
wymianie. Jest to przedmiot, co do którego mam najbardziej mieszane uczucia. Z jednej
strony przedmiot był na wysokim poziomie (analiza case studies m.in. z Harvard Business
School oraz konieczność przygotowania analizy spółki), z drugiej strony zajęcia odbywały się
co dwa tygodnie po 1,5h, a wykładowczyni niewiele tłumaczyła. Zaliczenie to egzamin oraz
raport analizujący wybraną spółkę. W realizacji przedmiotu przydaje się wiedza nabyta na
przedmiotach FiRowych, w szczególności analiza finansowa.

5. Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Warunki studiowanie są bardzo dobre. Dostępna jest dobrze wyposażona biblioteka wraz
z komputerami, a także centrum komputerowe. Na uczelni istnieje również możliwość
bezpłatnego drukowania po wcześniejszym przyniesieniu własnego papieru.
Naprzeciwko bocznego wejścia do budynku głównego znajduje się punkt xero, gdzie za 0,05 €
można wydrukować jedną stronę.
6. Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
AUEB nie oferuje studentom akademików, dlatego też należy szukać mieszkania na własną
rękę. Większość znajomych korzystało ze StayInAthens. Jest to najłatwiejszy sposób na
znalezienie mieszkania, ale również najdroższy. Wraz z 8 innymi studentami mieszkałem w
domu wynajmowanym od prywatnego właściciela. Za jednoosobowy pokój w odległości

około 15 minut piechotą od uczelni płaciłem 240 Euro miesięcznie, przy średnich cenach w
StayInAthens wynoszących 270 Euro miesięcznie za pokój jednoosobowy (chociaż
rezerwując pokój z dużym wyprzedzeniem można wynając go taniej). Jedną z wad
StayInAthens, oprócz wyższych cen jest konieczność wpłaty z góry całej kwoty za okres
wynajmu.
Z Polski, poza ubraniami (koniecznie należy ze sobą zabrać kurtkę przeciwdeszczową)
niczego nie trzeba ze sobą przywozić, większość mieszkań jest wyposażona w niezbędny
sprzęt, jak również pościel i ręczniki, chociaż warto wcześniej dopytać się, co znajduje się na
wyposażeniu.
Osobiście polecam zamieszkać w pobliżu ulicy Kipselis tj. miejscu, w którym mieszka
najwięcej osób z wymiany i miejscu, w którym toczy się większość życia towarzyskiego.
7. Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student
Office
Studentami z wymiany zajmuje się ESN oferujący instytucję buddy'ego. Ja ze swoim buddym
miałem przyjemność wymienić jednego maila, chociaż zdarzają się również bardzo pomocni
i zaangażowani buddy. Przed rozpoczęciem semestru ESN organizuje introduction week oraz
wyjazd na Mykonos (za 90 Euro), w których koniecznie należy wziąć udział. W trakcie tych
wydarzeń poznacie ludzi, z którymi spędzicie pozostałą część semestru.
International Student Office prowadzony jest przez bardzo pomocną i profesjonalną panią
Vassiliki, która zawsze mailowo informuje o odwołanych zajęciach, czy zmianach
w harmonogramie. Zawsze można do niej przyjść i wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
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?
Ceny w Grecji są znacznie wyższe niż w Polsce, odpowiadają one przeciętnie 150% - 200%
cen polskich (poza owocami typu pomarańcze, które są tańsze). Na szczęście mamy dostęp do
DARMOWEJ kantyny, w której przysługują nam 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch i
kolacja), więc za bardzo nie musimy przejmować się cenami w sklepach.
Przykładowe ceny w supermarketach:
chleb (350g): 0,55€
piwo w sklepie (0,5l): 1€ - 1,5€
piwo w klubie: 3€ - 7€
Pita Gyros: ok. 2€
ulgowy bilet komunikacji miejskiej (90 min.): 0,7€
butelka (1,5l) najtańszej wody w supermarkecie: ok. 0,25€

Zakupy najlepiej robić w Lidlu, AB oraz Market In. Jeśli mieszkacie blisko uczelni nie opłaca
się kupować biletu miesięcznego. Największym wydatkiem w trakcie wymiany z pewnością
będą podróże i imprezy. Jeśli planujecie odwiedzić kraje nienależące do UE, warto zaopatrzyc
się w kartę ISIC z ubezpieczeniem.
Stypendium w wysokości 380 Euro miesięcznie wystarczyło na opłacenie mieszkania,
przelotów i jeszcze trochę zostało. Jeśli nie jesteście z Warszawy i wynajmujecie w niej
mieszkanie może okazać się, że z własnej kieszeni do wyjazdu dołożycie mniej (i to
pommimo licznych wycieczek), niż mieszkając w Polsce (zakładając, że korzystacie z
darmowego jedzenia oferowanego przez AUEB).
9. Życie studenckie – rozrywki, sport
Jest bardzo bogate i intensywne. ESNy organizują liczne wycieczki i imprezy (nawet kilka
razy w tygodniu). Z wycieczek organizowanych przez ESN polecam Saloniki, Delfy, Nafplio,
Aeginę i wcześniej wspomniany wyjazd na Mykonos (grecka Ibiza). Jeśli chodzi o sport, po
wczesniejszym wyrobieniu karty istnieje możliwość korzystania z darmowego basenu, w
pobliżu uczelni znajduje się również siłownia. Możliwość podróżowania jest chyba jedną z
największych zalet wyjazdu do Aten, osobiście polecam wyspy, kraje bałkańskie oraz
jednodniowe wycieczki organizowane przez ESN. Z wysp, poza wcześniej wymienionymi,
polecam Kretę, Santorini, Zakynthos oraz Skyros (nie jest popularna wśród turystów), przy
czym wyspy najlepiej odwiedzić do połowy listopada, kiedy jest najcieplej. Znajomi chwalili
sobie wypad na narty na Paranassus. Niedawno do Grecji wszedł Ryanair oferujący loty
krajowe już za 10 Euro w jedną stronę, co jest dobrą alternatywą do promów.
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.
Warto dowiedzieć się, czy istnieje możliwość otrzymania grantu za udział w introduction
week i wyjazd na Mykonos poprzedzające rozpoczęcie semestru. Część studentów (np. z
Niemiec) otrzymała dodatkowe pieniądze za ten tydzień. Poza tym, nie ma żadnych sugestii.
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?
W pierwszej chwili można przeżyć mały szok. Pomimo, że Ateny są stolicą państwa
należącego do Unii Europejskiej bardziej przypominają miasta w Afryce północnej, niż w
Europie. Miasto jest chaotyczne, w szczególności ruch uliczny (co jest ciekawe, pomimo
nieładu nigdy nie widziałem wypadku).
Grecy są bardzo przyjaznym i otwartym, lecz niepunktualnym narodem. Proszeni o pomoc za
wszelką cenę starają się pomóc. Dogdanie się po angielsku nie powinno stanowić problemu,
chociaż z poziomem zaawansowania bywa różnie.
12. Ocena: Jako ostatni punkt raportu prosimy o ocenę Uniwersytetu w skali od 1 do 5 pod
względem ogólnym i merytorycznym (akademickim).
Ocena pod względem ogólnym: 5/5
Ocena pod względem merytorycznym: 3,5/5
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