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• Miasto wymiany  - Heraklion, Kreta 

• Lokalizacja uczelni (usytuowanie uczelni) - uczelnia zlokalizowana jest na obrzeżach miasta 

• Uczelnia państwowa. Liczba studentów z wymiany: 20 

• Warunki studiowania określam jako bardzo dobre, przedmioty dostępne były w języku 

angielskim 

 

• Przedmioty (oferta zajęć, sposoby zapisywania się na zajęcia, forma prowadzenia zajęć, 

sposoby zaliczenia, itd.) 

 Tematyka zajęć skupiała się głównie na ekonomii, finansach, rozwoju osobistym, doskonaleniem 

umiejętności miękkich. Możliwe do wyboru były również przedmioty takie jak filozofia, język 

angielski, język grecki oraz historia Grecji i Krety.  

Zapisy na zajęcia odbywały się u koordynatora programu Erasmus, który prowadził zajęcia 

początkowe oraz kilka z przedmiotów.  

Zaliczenia to głównie projekty, eseje, dłuższe prace zaliczeniowe. Jednak zdarzały się również 

egzaminy pisemne.  

 

• Accomodation (czy uczelnia posiada akademik, jeśli nie, to czy pomaga w znalezieniu 

zakwaterowania, warunki otrzymania miejsca w akademiku, opinia o akademiku, itd.) 

Uczelnia posiada akademik, w którym wyznaczonych mają 10 miejsc dla studentów z wymiany. 

Akademik znajduje się tuż przy uczelni.  

 

• Organizacja (kontakt z biurem, czy ktoś udzielił wsparcia na początku pobytu, czy organizują 

Orientation Week).  

Od początku byliśmy w stałym kontakcie z koordynatorem programu Erasmus, który pełnił zarówno 

funkcje administracyjne, biurowe oraz był osobą wsparcia i pierwszego kontaktu.  

ESN w Heraklionie funkcjonuje bardzo dobrze, integrują się ze studentami. W pierwszych tygodniach 

organizowany był Orientation Week. Jednak od listopada działalność zawieszone ze względu na 

obostrzenia, odbywały się wówczas sporadyczne wydarzenia online.  

 

• Koszty życia  

Zakupy robiłam przede wszystkim w lokalnych marketach, lidlu oraz na targach ulicznych, które 

według mnie mają swój urokliwy klimat.  

Komunikacja miejska nie działa tam perfekcyjnie, w praktyce nie ma czegoś takiego jak rozkład 

jazdy autobusów, trzeba liczyć na szczęście albo wybrać spacer.  



Koszt akademika wynosił 120e, natomiast koszt pokoju w centrum to około 200-300e.  

Ceny jedzenia w sklepach oraz restauracjach są zbliżone do tych w Polsce, może nieco wyższe  

w zależności od produktu i restauracji.  

 

• Życie studenckie na uczelni, w mieście (rozrywki, sport)  

Życie studenckie przez obostrzenia było znacznie ograniczone. W pierwszym miesiącu wymiany udało 

mi się odwiedzić kilka pubów, kluby niestety były zamknięte. Jednak temperatura na Krecie sprzyja 

rozmowom na zewnątrz.  

 

• Opinia ogólna: 

Pomimo aktualnej sytuacji związanej z ograniczeniami, nie żałuję, że pojechałam na wymianę 

studencką. Udało mi się poznać wspaniałych ludzi, również z tamtejszego ESN. Dzięki temu, że było 

dość mało osób mieliśmy szansę poznać się lepiej. Pokochałam pogodę i klimat życia na Krecie. 

Prawdopodobnie pojadę tam znowu, tym razem na staż.  


