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Informacje ogólne   

Uniwersytet Zachodniej Attyki jest trzecim co do wielkości Uniwersytetem w Grecji (po 
Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach i Narodowym Kapodistriańskim 
Uniwersytecie w Atenach) i jest uważany za najszybciej rozwijający się  uniwersytet w 
kraju. Został założony w 2018 roku w wyniku połączenia Technologicznego Instytutu 
Edukacyjnego w Atenach i Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Pireusie. W 2019 roku 
do nowo powstałej uczelni dołączyła Narodowa Szkoła Zdrowia Publicznego. 



 
Dziś UNIWA obejmuje dwadzieścia siedem działów, zorganizowanych w sześć szkół, 
obejmujących szeroki zakres dyscyplin.  

• Szkoła Zdrowia Publicznego,  
• Szkoła Zarządzania,  
• Szkoła Ekonomii i Nauk Społecznych,  
• Szkoła Nauk o Żywności,  
• Szkoła Nauk o Zdrowiu i Opiece,  
• Szkoła Sztuki i Kultury Stosowanej  
• Szkoła Inżynierii.  

 

 



Kierunki studiów Szkół obejmują szeroki zakres współczesnej nauki, w tym nauki 
społeczne, administracyjne i ekonomiczne, nauki inżynieryjne, nauki o zdrowiu i 
dobrostanie, nauki o żywności i studia artystyczne. 

Nowo powstała uczelnia jest trzecią co do wielkości w kraju pod względem liczby 
studentów. Ma około 57 800 studentów, 5 500 doktorantów i 780 doktorantów. 
Siedziba UNIWA rozłożona jest w trzech kampusach w regionie Aten. 

 

Przebieg szkolenia 

Uniwersytet w Atenach odwiedzałyśmy po raz pierwszy i zostałyśmy bardzo mile 
przywitane przez pracowników Biura Erasmus + , w szczególności przez Panią 
Georgię Douma, która oprowadziła nas po Uczelni oraz opowiedziała o systemie 
kształcenia. Uczelnię odwiedziłyśmy tuż po inauguracji roku akademickiego, więc 
korytarze i sale wypełnione były studentami. Pani Douma wspomniała, że entuzjazm z 
jakim studenci rozpoczęli nowy rok akademicki to jedyny plus minionej pandemii, kiedy 
kształcenie odbywało się zdalnie. Teraz studenci z radością i uśmiechem wrócili do 
kształcenia praktycznego. Podczas wizyty miałyśmy okazję zwiedzić bibliotekę, sale 
konferencyjną oraz obejrzeć wystawę prac fotograficznych studentów wydziału 
artystycznego. Ciekawostką dla nas była informacja, że na Uniwersytecie działa 
Wydział Nauk o Winie, Winorośli i Napojach a raz w roku odbywa się degustacja wina, 
wyprodukowanego przez studentów tego wydziału.  

 



 
 

 

 
Informacje praktyczne - podróż 

Samolot to najszybszy i najłatwiejszy sposób dostania się do Aten. Sieć połączeń z 
Polski do Aten jest bardzo dobrze rozwinięta, Ryanair oferuje loty z Gdańska, Katowic, 
Krakowa, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Warszawy Modlin i Wrocławia. Z lotniska do 
centrum Aten naj prościej dostać się metrem, które znajduje się tuż przy lotnisku. 
Podróż trwa około 40 minut a bilet kosztuje 9 euro. Bilety można kupić w automatach, 
możliwa jest płatność kartą.  

https://www.ryanair.com/ie/en/


Gdzie spać, gdzie jeść, co zwiedzić? 

Przy rezerwacji noclegu warto zwrócić uwagę na odległość od Akropolu, ponieważ 
większość atrakcji jest rozmieszczona właśnie dookoła najsłynniejszego ateńskiego 
wzgórza. Dzięki temu bez problemu można zwiedzić Ateny bez potrzeby korzystania 
z komunikacji miejskiej. Będąc w Atenach z pewnością trzeba spróbować tradycyjnej 
greckiej kuchni. Do specjałów należą: muska, sałatka grecka, souvlaki, tzatziki, 
dolmades czy saganaki.  

 

 
 

Jeśli chodzi o zwiedzanie Aten to z pewnością obowiązkowym punktem jest Akropol – 
najsłynniejszy zabytek starożytnej Grecji. Koszt wstępu to 20 euro. Spacerując po 
centrum Aten warto odwiedzić Plakę. To najładniejsza i najbardziej klimatyczna 
dzielnica Aten, z wąskimi, krętymi uliczkami, enklawami zieleni, sklepikami 
i urokliwymi kawiarniami oraz restauracjami. Atrakcją turystyczną jest także 
widowiskowa zmiana warty, która odbywa się na placu Syntagma przed ateńskim 
Parlamentem.   


