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Nazwa uczelni zagranicznej University of Piraeus  

Termin pobytu na 

studiach: 

Rok akademicki -  

sem. zimowy/letni 

oraz daty pobytu 

28.09.2015-15.02.2016 semestr zimowy  

Miejsce pobytu – dojazd z 

Polski, opis miasta i 

uniwersytetu 

Z Bydgoszczy dojechałyśmy własnym samochodem  

do Warszawy, skąd poleciałyśmy do Aten linią lotniczą Ryanair. 

Cały semestr mieszkałyśmy na ul. Kolokotroni w Pireusie  

(200 Euro/1 msc 1 osoba), bardzo blisko przystanku Demotiko,  

co zdecydowanie ułatwiało nam dojazd do domu z centrum Aten 

(całodobowy autobus 040) czy lotniska(autobus X96). Dojście 

do Uniwersytetu zajmowało nam ok. 5-10min. Uczelnia jest 

otwarta od poniedziałku do niedzieli. Ponadto jej biblioteka z dużą 

czytelnią z dostępem do Internetu otwarta od poniedziałku  

do niedzieli od 8 do 20 ułatwia z pewnością naukę i realizację 

przydzielonych projektów. Piraeus jest to miasto portowe. Nawet 

w semestrze zimowym można się relaksować pływając w morzu 

czy wylegując się na licznych plażach. Ponadto Piraeus jest 

spokojniejszy, mniej zatłoczony oraz ceny w nim są odrobinę 

niższe niż w Atenach (dojazd metrem/autobusem zajmuję ok.20-

30min). Te z kolei są wielkim, głośnym, tętniącym życiem 

miastem skupiającym ludzi z rozmaitych zakątków świata. 

Znajduje się tam wiele atrakcji turystycznych oraz miejsc 

rozrywki. Dzięki temu można rozwijać wszystkie swoje 

zainteresowania, a także podziwiać piękno rozmaitych 

zabytkowych miejsc. 

Kontakt z koordynatorem 

Kontakt z koordynatorem z Polski po wyjeździe odbywał się 

bezproblemowo. Szybkie odpowiedzi na nasze e-mail’e pozwoliły 

na wyjaśnienie każdej potrzebnej kwestii. Warto jednak 

zaznaczyć, że większość spraw nie wymagało pomocy 

koordynatora. 

Uniwersytet – liczba 

studentów, opis kierunków, 

liczba studentów 

zagranicznych 

Erasmusów na naszej uczelni było ok. 40 z różnych krajów 

(Niemcy, Szwecja, Rumunia, Włochy itd.), w tym 4 Polaków. 

Jednakże Erasmusi z wszystkich uczelni w Atenach integrują się 

ze sobą, więc liczba ta wynosiła zapewne co najmniej 200. 
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Kursy, warsztaty – opis 

tych, w których 

uczestniczyłeś, forma 

zaliczenia, metody 

dydaktyczne, opis 

konsultacji, system 

oceniania itp. 

Biorąc pod uwagę, że był to nasz ostatni semestr, musiałyśmy 

zdobyć za granicą tylko 18 ects. Dlatego też miałyśmy tam tylko 

4 przedmioty, z których aż 3 były prowadzone w języku greckim, 

wiec nie musiałyśmy w nich uczestniczyć. Dostałyśmy tematy  

do opracowania w formie 20 stronnicowych esejów, które były 

później dokładnie sprawdzane i oceniane przez wykładowców,  

z których każdy posługiwał się językiem angielskim. Czwarty 

przedmiot natomiast odbywał się w formie zajęć indywidualnych 

z profesorem, czytaniu książki i wykonywaniu zadań oraz był 

zakończony egzaminem ustnym. System oceniania przyjmuje tam 

skalę od 1 do 10, gdzie zaliczenie jest od 5. Co do konsultacji  

z nauczycielami to doradzamy uzbrojenie się w cierpliwość, gdyż 

niektórych jest ciężko znaleźć na Uczelni. Natomiast zawsze 

można poprosić biuro Erasmusa o pomoc w tej kwestii.  

Poza Uczelnią, Ateny dają ogromną możliwość uczestniczenia  

w rozmaitych warsztatach (sportowych, artystycznych, 

językowych itp.) oraz rozwijania własnych zainteresowań poprzez 

dołączenie do wybranych grup zorganizowanych. 

Dostęp do biblioteki, 

komputera, ksero itp. 

Dostęp do biblioteki jest bardzo dobry. Od poniedziałku do piątku, 

od 8 do 20 można korzystać z Czytelni, w której jest dostęp do 

Internetu oraz miejsca, w których można podładować własnego 

laptopa. Wypożyczać książki można online na stronie biblioteki za 

okazaniem legitymacji studenckiej (greckiej). Obsługa biblioteki 

zna język angielski w stopniu komunikatywnym i jest zawsze 

chętna do pomocy. Co do ksero, my korzystałyśmy niestety  

z punktów ksero w okolicy Uczelni, które w naszym odczuciu były 

stosunkowo drogie w porównaniu do polskich cen  

np. 20 eurocentów za wydruk 1 kartki a4 w kolorze. Polecamy 

wziąć ze sobą pendrive. Dodatkowa rada: warto sprawdzić cenę  

w kilku punktach, gdyż zazwyczaj znacznie się one różnią. 

Dodatkowo Uczelnia dysponuje salą komputerową. 

Warunki  mieszkaniowe 

Mieszkanie załatwili nam greccy znajomi, którzy byli semestr 

wcześniej na wymianie na naszej Uczelni. Niestety było ono bez 

Internetu co stanowiło duży dyskomfort, gdyż okazało się, że sami 

nie możemy zakupić Internetu do mieszkania, musi to zrobić 

właściciel, który w tym przypadku nie chciał. Ponadto  

nie miałyśmy ogrzewania, co stanowiło duży problem podczas 

zimy. Wynajmując mieszkanie w Grecji nie należy się nastawiać 

na wysokie standardy nawet za cenę 400 euro na miesiąc  

za mieszkanie, jak w naszym przypadku. Jednakże pokoje 

miałyśmy duże, osobne. Wskazówka: Warto poszukać mieszkania 

na specjalnie stworzonych grupach na Facebooku czy stronach 

internetowych. 



Wyżywienie 

Dostałyśmy karty uprawniające nas do trzech darmowych 

posiłków dziennie na uczelnianej stołówce, w budynku obok 

Uniwersytetu. Śniadania na słodko (sucharek, miód, dżem, ciasto, 

kawa, płatki, mleko) od 8 do 9. Obiad (3-4 dania do wyboru plus 

surówka z kapusty, zupa oraz owoc/słodkość) od 12.30 do 15. 

Kolacja (to samo co na obiad) od 18 do 20. Jednakże w większości 

gotowałyśmy sobie same zaopatrując się w składniki w Lidlu 

(najtaniej). Z tańszych miejsc polecamy gyro-gyro oraz burger 

chef w Piraeusie. Z kolei z bardzo smacznych miejsc (nieco 

droższych) polecamy Lithos (kuchnia grecka), La Pasteria 

(włoska), Maracana (brazylijska), Cap Cap/Blow Cafe (słodkości) 

oraz oczywiście tawerny greckie wzdłuż morza z przepysznymi 

owocami morza. Wskazówka dodatkowa: wodę pije się z kranu 

w mieszkaniach i za darmo podają ją również w restauracjach. 

Pierwsze wrażenie – 

International Student 

Office 

Cała czwórka pracowników biura jest przesympatyczna i chętna 

do pomocy, nawet poza godzinami przyjmowania studentów. 

Jednakże załatwiając rozmaite sprawy należy się uzbroić 

w cierpliwość, gdyż na większość rzeczy trzeba niestety długo 

czekać. Warto o tym pamiętać pod koniec semestru i postarać się 

rozliczyć z przedmiotami wcześniej by biuro zdążyło wystawić 

dokumenty przed powrotem do Polski. 

Koszty utrzymania 

Koszty utrzymania są wysokie w przeliczeniu na złotówki. 

Za pokój w mieszkaniu trzeba zapłacić ok 200 euro w zależności 

od standardu, liczby współlokatorów oraz lokalizacji. Do tego 

bilet miesięczny 15 euro. Ceny w sklepach wyższe niż w Polsce. 

Przykładowo: mleko, sok 1l, chleb, masło min. 1 euro. Ceny  

w restauracjach różne, w klubach zdecydowanie wysokie. 

Życie studenckie 

Życie studenckie kwitnie w Grecji. Poznać można studentów  

z wielu krajów, w tym Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji, 

Norwegii, Danii itd. Organizowanych jest wiele imprez, wydarzeń 

różnego rodzaju dla studentów od imprez klubowych przez 

wycieczki po całej Grecji, aż po warsztaty charytatywne. Ponadto 

wiele grup zorganizowanych (nie tylko ESN) w Atenach 

umożliwia rozwijanie niemalże każdego możliwego hobby. 

Niestety trzeba wziąć pod uwagę, że część z nich jest odpłatna. 

Ponadto Ateny umożliwiają tanie podróżowanie do Włoch,  

na Cypr czy Maltę czy też do innych części Grecji (Santorini, 

Mykonos, Rodos, Delfy, Tesaloniki). Dodatkowo wstęp  

do większości miejsc zabytkowych jest bezpłatny dla studentów. 

Język, kultura 

Grecy są narodem przyjaznym, głośnym, jednak wyznającym 

zasadę „siga-siga” (prawie wszystko robią powoli). Większość 

osób zna język angielski na wysokim poziomie i chętnie służy 

pomocą, więc nie ma problemów z porozumiewaniem się. 

Urokiem Grecji jest to, że dużą wagę przywiązuje się do życia 

towarzyskiego (wspólne posiłki, picie kawy/uzo, granie w Tavli 

itd.) 



Dobre rady 

1. Dołączyć do specjalnie utworzonych na Facebook’u grup 

związanych z Uczelnią oraz generalnie miastem Ateny, 

śledzić wydarzenia oraz imprezy. 

2. Uważać na taksówkarzy (nie znają języka, próbują 

oszukać). Polecamy zdecydowanie aplikację Uber  

(ok. połowę taniej i profesjonalna/miła obsługa). 

3. Używać aplikacji Google Maps w całej Grecji. 

4. Płacić kartą (w euro) oraz wypłaty z bankomatu tylko  

w większych ilościach (jeśli pobierana jest prowizja  

za wypłatę). 

5. Zakupy żywnościowe polecamy robić w Lidlu. 

6. Polecamy uczęszczać na darmowe zajęcia sportowe 

organizowane przez Panteion University. 

7. Planując podróż samolotem wziąć pod uwagę, że często 

występują strajki i nie ma rozkładów jazd autobusów, więc 

wyjść odpowiednio wcześniej z mieszkania. 

8. Śledzić okazje cenowe linii lotniczej Ryanair, gdyż można 

zakupić bilety już od 4.99 euro na Santorini, Mykonos  

czy do Tesalonik, Rzymu, Mediolanu czy Bratysławy.  

9. Polecamy zaraz po przyjeździe korzystać jak najwięcej  

z ciepłej pogody (plaże, morze, podróże po wyspach). 

10. Brać udział w jak największej ilości organizowanych 

wydarzeń i poznawać jak najwięcej ludzi, z którymi można 

się wymieniać doświadczeniami czy zwyczajami 

kulturowymi, a także podszlifować znajomość języków 

obcych 

11. Nie bać się bezpańskich kotów czy psów na ulicach, 

wszystkie są przyjazne. 

12. Uzbroić się w cierpliwość załatwiając wszystkie sprawy, 

gdyż Grecy wyznają zasadę „siga-siga” i na wszystko 

„mają czas”   

13. Wrzesień, październik zdecydowanie ciepły. Reszta 

miesięcy umiarkowanie chłodna (zimno może doskwierać 

wieczorami i jeśli nie ma się ogrzewania w mieszkaniu). 

14. Uważać na przejściach dla pieszych, gdyż Grecy 

„specyficznie prowadzą samochody” 

15. Wynajmując samochód brać pod uwagę, że większość 

dróg jest pod górę/w dół oraz wąskich i zatłoczonych. 

16. Ale przede wszystkim dobrze się bawić i wykorzystać  

w pełni czas spędzony za granicą!  

Kontakt do studenta w celu 

zasięgnięcia opinii 
klaudiarudewicz@wp.pl , kinga.gluchowska@yahoo.pl 
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