
ERASMUS W PATRAS 2018-2019 

 Jestem studentką inżynierii biomedycznej i rok akademicki 2018-2019 spędziłam w 

słonecznej Grecji. Już od pierwszych lat studiów zastanawiałam się nad wzięciem udziału w 

wymianie z programem Erasmus+. Jednak dopiero na ostatnim roku studiów magisterskich 

podjęłam decyzję razem z moją przyjaciółką z Polski, że to ostatnia szansa dla nas, więc 

wybrałyśmy uczelnię, wypełniłyśmy dokumenty (nie były takie straszne jakby mogło się 

wydawać) i już chwilę później leciałyśmy do Grecji. 

 

Podróż do Patras 

 Najszybszą i najkorzystniejszą drogą do Patras jest lot z Modlina do Aten, a następnie 

podróż busem do Patras. Mimo, że droga jest długa i męcząca, jest dosyć tania. Bilet 

samolotowy na Święta do domu, udało mi się kupić za 11 euro . Z lotniska w Atenach 

jeździ autobus bezpośrednio na dworzec, z którego średnio co pół godziny jeżdżą autobusy do 

Patras. 

Zakwaterowanie 

 Istnieją dwie możliwości zakwaterowania. Akademik lub wynajęcie 

pokoju/mieszkania na własną rękę. Akademik jest tańszą opcją, lecz położony jest ani blisko 

uczelni, ani centrum miasta, więc konieczne są dojazdy komunikacją miejską. ESN pomaga w 

znalezieniu pokoju, jednak ceny w proponowanym przez nich programie „Stay in Patras” 

sięgają 280euro za pokój. Ja razem z przyjaciółką wynajęłam pokój od dziewczyny, która 

wyjeżdżała na swojego Erasmusa poza Grecję, więc wyniosło nas to znacznie taniej. 

Ogłoszenia tego typu można znaleźć na grupie na Facebooku, gdzie znajdują się studenci 

Erasmusa, osoby z ESN oraz studenci, którzy chcą podnająć swoje mieszkanie. 

Widok na miasto z Portu 



Formalności 

 Na miejscu, jako jedną z pierwszych istotnych formalności należało udać się do biura 

Erasmusa, zarejestrować się na swoim wydziale oraz odnaleźć plany zajęć i skonfrontować je 

ze swoim LA. U mnie okazało się, że zajęcia się pokrywają, więc musiałam część z nich 

zamienić. Nie było to na szczęście dużym problemem, wszystko przebiegło sprawnie i 

mogłam zacząć chodzić na zajęcia. Na miejscu jednak czekali na nas wolontariusze z ESN, 

którzy w każdym problemie Erasmusów pomagali jak tylko mogli.  

Zajęcia 

 Program inżynierii biomedycznej w Patras realizowany jest tylko na drugim stopniu 

studiów, przy czym wszystkie zajęcia na tym kierunku odbywają się w języku angielskim. 

Wbrew pozorom nie było to ułatwieniem – terminologia medyczna oraz techniczna była na 

poziomie o wiele wyższym niż uczono nas na zajęciach z angielskiego w Polsce. Do wyboru 

jednak miałam zajęcia również z innych kierunków wydziału mechanicznego, lecz w 

pierwszym semestrze wybrałam tylko te, realizowane po angielsku. Wykłady były 

obowiązkowe, spędziłam na nich masę czasu, równie dużo musiałam poświęcić do nauki na 

egzaminy i mimo kiepskich ocen, które uzyskałam, wiedza, która została w głowie, zwłaszcza 

z języka angielskiego jest nieoceniona. Pierwszy semestr był wspaniały, więc postanowiłam 

przedłużyć pobyt na semestr letni. Jednak nauczona doświadczeniem oraz wiedząc, że czeka 

mnie pisanie pracy magisterskiej, 

wybrałam przedmioty z wydziału 

mechanicznego, które były 

prowadzone tylko po Grecku. W 

takich przypadkach, tok nauczania 

był indywidualny i polegał raczej 

na samodzielnej nauce i robieniu 

projektów w domu, niż na 

uczęszczaniu na wykłady i nauka 

teorii. Dzięki temu nauczyłam się 

oprogramowania, które było 

jednym z głównych, jakie użyłam 

podczas pisania pracy magisterskiej.  

Latarnia morska w Patras 



Po zajęciach 

 Patras nie jest typowo turystycznym miastem, lecz znajduje się przy samym morzu, 

tak więc w okolicy znajdują się piękne kamieniste plaże z wyjątkowo czystą wodą, która 

zachwyciła chyba każdego. W mieście znajduje się również zamek, znajdujący się na 

wzgórzu, z którego jest widok na całe miasto oraz morze z jednej strony, oraz góry z drugiej. 

Poza zamkiem, w Patras położony jest także stary Odeon, wiele zabytkowych Kościołów, a 

także winnica Achaias, w której znajduje się muzeum tej winiarni, oraz w której można 

degustować lokalne wina, co polecam. Stowarzyszenie ESN organizowało wiele wydarzeń  

dla Erasmusów, takich jak Intro Week, zakończone wycieczką weekendową na wyspę 

Lefkadę, wycieczki do Ioaniny, Meteory, na Kretę oraz wiele innych. 

 

Koszty życia 

 Wiele osób pytało mnie, czy stypendium Erasmusa wystarcza na pokrycie kosztów 

związanych z wymianą. Odpowiedzią jest: i tak, i nie. Studenci, którzy dostali miejsce w 

akademiku, lub współdzielili pokój z inną osobą, a także jeździli na darmowe posiłki na 

uczelnianą stołówkę mogli utrzymać się ze stypendium. Jednak chcąc zwiedzać Grecję, 

korzystać z rozrywek życia studenckiego, stypendium jest niewystarczające.  

Plaża Kastelokampos w Patras 



Minusy i porady 

 Dużym minusem były strajki na uczelni. Mojego kierunku na szczęście nie dotyczyły, 

jednak znajomi z architektury czekali miesiąc na rozpoczęcie się zajęć na uczelni. 

Komunikacja miejska była dla mnie zagadką prawie do ostatniego dnia wymiany. Bardzo 

pomagała aplikacja Moovit, dostępna na telefon, jednak nie sugerowałabym się nią w 100%. 

Uciążliwe było także wieczne niespieszenie się z niczym wykładowców. Zawsze mieli na 

wszystko czas. Jednak mimo to byli niesamowicie pomocni, sympatyczni i robili wszystko co 

mogli, żeby ułatwić Erasmusom życie i studia. Jeszcze jedna ważna wskazówka dla 

przyszłych Erasmusów w Patras: dla Greków światła drogowe to raczej wskazówki niż 

prawo, warto upewnić się, że nic nie jedzie nawet, gdy na przejściu pali się zielone światło. 

Gdziekolwiek by się nie studiowało, nie zawsze jest idealnie. Mimo pewnym minusom, 

gdybym mogła powtórzyć tego Erasmusa, zrobiłabym to na pewno. Teraz tylko żałuję 

jednego – że nie zdecydowałam się na wymianę także na pierwszym stopniu studiów. 

Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, piszcie śmiało na email: 70ewa07@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


