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),
Ilość zakończonych semestrów na SGH do momentu wyjazdu: 4
Kierunek studiów: Metody ilościowe i systemy informacyjne w ekonomii
Termin przebywania na wymianie: semestr zimowy. 16.09.2013 - 14.02.2014.
Athens University of Economics and Business
2. Miejsce pobytu – dojazd z Polski, opis miasta, usytuowanie Uniwersytetu.
Ja leciałem liniami Aegean - to greckie linie, które latają bezpośrednio z Warszawy do Aten.
Bilet kupiłem za niewiele więcej niż 100 Euro w tamtą stronę plus 25 Euro za dodatkowe 20
kg bagażu - co jest ceną raczej rewelacyjną. Standardowo ma się jden bagaż duży (20kg) plus
bagaż podręczny (8kg) i jeżeli ktoś nie posiada wielu "gratów" to bez problemu to powinno
wystarczyć. Dojazd z lotniska jest bardzo prosty, albo bierze się autobus X95 (bilet 2,50 Euro)
lub niebieską linię metra (bilet 4 Euro). Taksówek nie polecam brać ponieważ lotnisko jest
stosunkowo daleko od centrum i może to dosyć sporo kosztować. Autobus zatrzymuje się na
placu Syntagma (można powiedzieć główny plac w Atenach) i stamtąd można wziąć metro,
autobus miejski lub taksówkę.
Lot do Polski również wykupiłem w liniach Aegean, jakieś miesiąc lub trochę więcej rpzed
wylotem, kosztowało mnie to ok. 120 Euro (bez dodatkowego bagażu, który również
wykupiłem).
Uniwersytet mieści się niemal w centrum miasta, bardzo blisko od stacji Victoria Station,
która należy do zielonej lini "metra". "Metra" ponieważ w gruncie rzeczy jest to pociąg
miejski, z którego na kilku stacjach można bezpośrednio przesiąść się do metra (linia
czerwona i niebieska). Komunikacja spod uniwersytetu jest bardzo prosta każdym środkiem
transportu. AUEB jest bardzo blisko od stacji Victoria Station, która należy do zielonej lini
"metra". "Metra" ponieważ w gruncie rzeczy jest to pociąg miejski, z którego na kilku stacjach
można bezpośrednio przesiąść się do metra (linia czerwona i niebieska).
3. Uniwersytet – państwowy czy prywatny, ilość studentów, studenci zagraniczni
Uniwersytet jest państwowy. Sam budynek uniwersytetu jest dosyć brzydki i zaniedbany.
Sami studenci (Ci zaangażowani politycznie) nie polepszają jego stanu. Sam kilka razy
widziałem jak w dzień farbą mazali na ścianach słowa buntu. AUEB sam w sobie jest dobrą
uczelnią, z tym, że zajęcia dla Erasmusów to inna bajka - o czym później. Athens University
of Economics and Business jest w Grecji postrzegany jako bardzo dobra uczelnia, nawet
niemiecki Der Spiegel stawia ich wydział statystyki i informatyki na dosyć wysokim miejscu
w ich rankingu. Gruba Erasmusów jest bardzo liczna, sporo powyżej 100 osób, również oferta
edukacyjna jest szeroka. Od przedmiotów z zarządzania przez FiR aż po przedmioty
matematyczne. Ja wcześniej na SGHu zrobiłem niemal całe trzy lata w dwa, miałem
możliwośc robienia po raz kolejny kursu Ekonometrii czy Spreadsheet Simulations, krótko

mówiąc w ofercie są przedmioty dla ludzi z MIESI ale ja wszystkie już zrobiłem więc
wybrałem przedmioty z zarządzania czy marketingu - wprost mówiąc, żeby nie siedzieć nad
książkami zbyt dużo a mieć czas na podróże :))
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?
Wszystkie kursy na uniwersytecie w Atenach mają 6 ECTS. Ja miałem nadwyżkę punktów u
nas na SGH więc teoretycznie mogłem wziąć mniej przedmiotów na wymianie, ale Athens
University of Economics and Business nie akceptuje Learning Agreement z mniejszą ilością
niż 30 punktów ECTS więc nadwyżka niewiele pomogła. Generalnie do zaliczenia
przedmiotów nie trzeba się wiele uczyć, cały semestr spędzony w Atenach nie wiele miał
wspólnego z nauką. Trzeba pisać jakieś eseje na przedmioty ale jak ktoś nie ma problemu z
pisaniem i posiada podstawową wiedzę z szeroko pojętego zakresu "ekonomii" to bez
problemu sobie poradzi i nie będzie to kosztowało wiele czasu pracy.
1. Greek language and culture - najciekawszy przedmiot jaki miałem. Prowadzony bardzo
ciekawie, oprócz podstaw języka wykładowczyni opowiada o historii i kulturze Grecji. Jeżeli
chodzi o naukę języka to poznaje się podstawy, warto się przyłożyć dla własnej satysfakcji
ponieważ po 2 miesiącach nauki już można w sklepie dogadać się po grecku. Oprócz języka,
jak wyżej wspomniałem Pani porusza zagadnienia kultury i historii Grecji. Zawsze dorzuca
anegdotki związane z ciekawymi miejscami do odwiedzenia w Atenach, często są to
restauracje, kafejki czy specjalne piekarnie. Zaliczenie jest proste, na egzaminie jest wszystko
to co było przerobione podczas zajęć.
2. Entrepreneurship and SMEs - bardzo nudne zajęcia, na zaliczenie składają się 2 lub 3 eseje
w tym jeden duży biznesplan do napisania. Wykłady były bardzo słabo przygotowane i o
dziwo wiedza wykładowczyni również raczej była na niskim poziomie - wnoszą po kilku
dyskusjach, które rozwineły się podczas zajęć. Egzamin również prosty, elementarne
zagadniena z zakresu marketingu.
3. Business policy and strategy - reading course. Było chyba 5 wykładów, później mieliśmy na
własną rękę przeczytać podręcznk, który był dostarczony w formie pliku .pdf. Podczas zajęć
wywiązywały się kilkukrotnie dyskusje, wykłady prowadzone sa przez młodą
wykładowczynię, przygotowane w miarę ciekawie. Przerabialiśmy kilka "case study", ciekawe
i studenci brali zazwyczaj aktywny udział w komentowaniu danego zagadnienia. Do napisania
był jeden grupowy esej - łatwy. Egzamin na komputerze, test jednokrotnego wyboru - łatwy.
4. Production and operation management - zaraz po kursie językowym jedyny przedmiot,
który był bardzo dobrze przygotowany i do tego interesujący. Prowadzi go wykładowca
pochodzenia szwedzkiego. Wykłady są bardzo fajnie przygotowane, porusza podstawowe
zagadnienia z zakresu zarządzania. Sam kurs jest opisany jak zaawansowany (lub średnio
zaawansowany) ale nic trudnego w nim nie ma. Podczas semestru trzeba napisać 2 eseje i na
koniec pisze się egzamin. Wykładowca dostarcza wydrukowane slajdy na których jest cały
potrzebny materiał. Bardzo polecam zajęcia, dużo interakcji między wykładowcą a
studentami, wykładowca posiada ciekawe informacje związane z instniejącymi firmami czy
nawet samą reklamą. Często pokazywał krótkie nagrania z YouTube na zajęciach, czy inne
materiały wcześniej przygotowane.
5. Warunki studiowania – dostęp do biblioteki, komputera, ksero
Biblioteka jest, oczywiści nie to co my mamy na SGH. Stara dosyć ciasna poobdzierane stoły
ale uczyć się da. Sam korzystałem kilka razy inni studenci również. Raczej nie słyszałem,
żeby ktoś musiał wypożyczać książki z biblioteki. Raczej wszystkie materiały dla Erasmusów

były zostarczone przez wykładowców. Do biblioteki chodziło się uczyć, ale jak wcześniej
napisałem tej nauki nie było zbyt wiele. Dostęp do komputerów również jest na trzecim
piętrze uniwersytetu. Po otrzymaniu loginu i hasła (każdy je otrzymuje) dostaje się dostęp do
wifi, kilka razy z niego korzystałem działało ok. Bardzo dobrze odbiera w Geo Cafe na rogu
ulic gdzie niemal codziennie chodziliśmy na kawę po zajęciach :) Z pewnością osoby, które
pojadą do Aten na wymianę poznaja to miejsce :) Ksero załatwialiśmy w punktach na ulicy,
jest ich kilka zaraz przy uniwersytecie.
6. Warunki mieszkaniowe – opis kampusu, co trzeba ze sobą przywieźć z Polski?
Ja mieszkanie znalazłem na facebook'owej grupie "accomodation in athens" lub coś takiego.
Spóźniłem się trochę i w stayinathens już praktycznie nic nie było - ale dobrze na tym
wyszedłem. Stay in Athens jest dużo droższe niż normalnie płaci się za mieszkanie. Ja
płaciłem poniżej 200 Euro miesięcznie (czynsz plus wszystkie opłaty). Mieszkałem z dwoma
studentami z Mołdawii, którzy studiowali normalnie na tym samym uniwersytecie - nie byli z
wymiany. Mieszkałem stosunkowo blisko uniwersytetu, w dzielnicy gdzie mieszkała bardzo
duża ilośc Erasmusów (Kypselis). W pobliżu, dosłownie kilka minut ode mnie było kilka
domów które całe były "wypchane" studentami z wymiany. Zimą mieliśmy problem z
ogrzewaniem ponieważ kaloryfery nie działały i dogrzewaliśmy małym elektrycznym
grzejnikiem, przez co opłaty za elektryczność były wysokie. Wiem, że inni studenci
wynajmowali np. całe mieszkanie (bardzo dobry standard) za 200 Euro z wszystkimi opłatami
wliczonymi. Warto samemu poszukać, mniej się płaci i mieszkania zazwyczaj są bardzo
dobre. Ja miałem bardzo fajny standard, wielu ludzi z wymiany mówiło, że moje mieszkanie
to jedno z fajniejszych w jakich Erasmusi mieszkają. Z Polski nie przywiozłem nic
konkretnego jeżeli chodzi o mieszkanie. We wszystko można zaopatrzyć się na miejscu lub
jest już wcześniej w mieszkaniu.
7. Recepcja – jak zostałeś przyjęty, kto się tobą opiekował, kontakt z International Student
Office
Mnie odebrał z placu Syntagma współlokator. Sam zapisałem się do programu Buddy ale z
moją "opekunką" spotkałem się raz lub dwa razy. Bardzo pomogła mi przy rejestracji na
uniwersytecie i wyrabianiy wszystkich papierów (karta na stołówkę, rejestracja w dziekanacie
itd.). Inni studenci bielagi trochę zagubieni a nam to zajęło kilka minut ponieważ ona
wiedziała gdzie wszystko się znajduje i przede wszystkim znała język. Polecam się zapisać.
Oczywiście nie ma reguły, niektórzy studenci nie widzieli swojego buddiego przez większośc
semestru ale częśc mocno się zaznajomiła i razem chodziliśmy na imprezy. ESN również jest
bardzo pomocny, mailowałem z nimi już przed przyjazdem i zawsze wyczerpująco pomagali.
Nie wiem czy jeszcze będzie pracować w biurze wymian Pani Vassiliki ale ona była
rewelacyjna jeżeli chodzi o jakąkolwiek pomoc. W trakcie mojego pobytu z powodu problemó
na uniwersytecie miała zostać zwolniona - niesłusznie. Nawet my jako grupa Erasmusów,
protestowaliśmy i do końca mojego wyjazdu pracowała jeszcze w biurze. Kontakt
rwewlacyjny, pomoc nieoceniona - właściwie z wszystkim można do niej pójść.
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?
Koszty utrzymania sa wyższe niż w Polsce. Z góry powiem że nie prowadziłem dokładnego
spisu ile miesięcznie wydaję. Wiem tylko że za mieszkanie płaciłem ok. 200 Euro miesięcznie
z odchyleniem 40 Euro - tak mi się wydaje ;) Biletu miesięcznego nie kupowałem, nie było

potrzeby, jeżdziliśmy albo taksówkami albo kupowaliśmy pojedyncze bilety. Co jakiś czas
korzystałem z darmowej stołówki ale jedzenie tam było raczej dramatyczne. Na początku
troszkę sam gotowałem kilka dni, później albo jedliśmy w restauracjach albo wspólnie
gotowaliśmy z innymi ludźmi z wymiany co było bardzo fajnym pomysłem i przede
wszystkim było tanie. Otrzymałem grant wysokości 380 Euro miesięcznie więc na
podstawowe potrzeby (mieszkanie, opłaty, jedzenie), myslę że wystarczało lub jak nie
wystarczało to nie dopłacałem wiele. Nie piszę ile wydawałem miesięcznie ponieważ
większość pieniędzy przeznacałem na podróże - o czym później. Ceny żywności są albo ok. 4
razy wyższe albo kosztują podobnie jak w Polsce. Szczerze mówiąc to nie patrzyłem na ceny i
nie przeliczałem więc ciężko powiedzieć teraz ale dużego przeskoku z kosztami utrzymania
nie ma. Alkohol jest znacznie droższy - jeżeli chodzi o wysokoprocentowe alkohole.
9. Życie studenckie – rozrywki, sport
Ateny to miasto imprez :) Warto poszukać samemu fajnych klubów, sami bardzo często
chodziliśmy do six dogs w samych centrum przy placu Monostiraki lub PIXI w dzielnicy Gazi
(ale nie w skupisku fancy klubów). To bardzo dobre kluby z muzyką elektro i często witali
tam dosyć znani artyści. Mimo pozorów jakie na pierwszy rzut dają Ateny - brud, dużo
bezdomnych - to miasto bardzo bogate w życie kulturalne. Odwiedzaliśmy wiele wystaw, jest
dużo ciekawych kafejko - galerii gdzie wystawy zmieniają się co jakiś czas, można
przyjemnie spędzić czas lub nawet zjeść coś. W Atenach odbywaja się różne festiwale (takie
jak tydzień fotografii), sa kina open air. Jedno w pobliżu Akropolu jest nawet oceniane przez
CNN jako najlepsze kino open air na świecie. Ja trafiłem na świetną grupę Erasmusów,
świetnie się dogadywaliśmy i zawsze w dużych grupach chodziliśmy na imprezy. Sam kilka
razy zrobiłem domówkę u siebie w tym sylwestra i było wręcz rewelacyjnie :) Nie wracałem
na święta do domu, wiele ludzi również zostało w Atenach lub przyleciały do nich rodziny i w
grupie Erasmusów zrobiliśmy kolację świąteczną. Każdy coś ugotował i co ciekawe nikt nie
poszedł na łatwiznę kupując coś gotowego. Polecam takie wspólne inicjatywy :) Jeżeli chodzi
o sport to ja chodziłem na siłownie, moi współlokatorzy wskazali mi publiczną siłownię gdzie
płaciło się bardzo niską opłatę (chyba 8 Euro miesięcznie), z tym że wcześniej trzeba było
zajśc do lekarza i mieć badania serca itd. Trzeba było na to poświęcić kilka godzin ale dało się
zrobić. Oprócz tego regularnie biegaliśmy w parku wieczorami, inni wspólnie grali w piłkę
nożną. Na brak sportów nie można było narzekać. Na samym uniwersytecie mieliśmy
problemy, żeby załatwić sobie dostęp do ich Ośrodka Sportowego więc załatwiliśmy to na
własną rękę i wyszło bez problemu. Jeżeli chodzi o ceny w klubach to na imprezach
organizawanych przez ESN alkohol jest tańszy a normalnie płaci się dosyć spoko, kilkukrotnie
więcej niż w Warszawie. Oczywiście Grecja to rewelacyjny kraj do podróży, sam większość
weekendów spędziłem poza Atenami podróżując. Byłem na wyspach: Mykonos, Kefalonia,
Santorini, Hydra oraz Aegina. Jeżeli chodzi o ląd to pojechaliśmy do Meteory i zwiedzaliśmy
okoliczne malownicze miejscowości, byliśmy na górze Olimp, pojechaliśmy do Salonik czy
zwiedzaliśmy parki narodowe na północy w górach. Polecieliśmy nawet na niecały tydzień do
Istanbułu. Możliwości na podróże jest niesamowicie dużo i warto je organizowac samemu z
innymi Erasmusami. Tripy organizowane przez ESN narzucają mocne rygory czasowe i często
chodzi się do niezbyt dobrych restauracji itd. My wypożyczaliśmy samochody (bardzo tanio
wychodzi w 4-5 osób). Trzy najwazniejsze strony przy organizowaniu podróży booking.com i
tripadvisor, resztę można znaleźć w Google.
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.
Brak 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?
Szoku kulturowego raczej się nie przeżywa. Mówią, że jest niebezpiecznie w Atenach
szczególnie w dzielnicy gdzize mieszkaliśmy (Kypselis) ale ja osobiście nie spotkałem się z
niebezpieczeństwem. Taksówkarze oszukują, trzeba prosić o włączenie taksometru, grecy sa
mili i pomocni, życie towarzyskie i kulturalne kwitnie. Ja jestem bardzo zadowolony z okresu,
który spędziłem w Atenach, poznałem rewelacyjnych ludzi, z którymi nadal mam bliski
kontakt. Przeżyliśmy niezapomniane chwile, Grecja jest przepieknym krajem od wysp przez
małe miasteczka po ogromne góry, rewelacja! Serdecznie polecam każdemu kto jeszcze
zastanawia się nad wyborem Aten jako miejscem wymiany.
12. Ocena: Jako ostatni punkt raportu prosimy o ocenę Uniwersytetu w skali od 1 do 5 pod
względem ogólnym i merytorycznym (akademickim).
Ogólna: 5
Merytoryczna: 2
Raport należy napisać na 3-5 stron papieru A4 i przekazać do CPM w wersji elektronicznej – plik PDF
przesłany na adres:





azucho@sgh.waw.pl (Umowy Bilateralne, PIM, Freemover)
akowalik@sgh.waw.pl (Program Erasmus, CEMS ze stypendium Erasmus)
arzysz@sgh.waw.pl (Polsko-Niemieckie Forum Akademickie)
mchromy@sgh.waw.pl (programy podwójnego dyplomu)

