
 

 

ERASMUS V THESSALONIKI 



UNIVERSITY OF MACEDONIA 

- PANEPISTIMIO MAKEDONIAS 



 Smlouva s oddělením: Department of Balcan, Slavic and 
Oriental studies 

 

 Univerzita se zaměřuje na ekonomii, podnikání, politiku a 
mezinárodní vztahy  

 

 Akademický rok:  
Zimní semestr 26/9/2016 - 14/1/2017 
Letní semestr 13/2/2017 - 2/6/2017 
Akademický semestr je uveden včetně cca 1 měsíce 
zkouškového období  

 

 Web pro zahraniční studenty: 
http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=en 

 

 

UNIVERSITY OF MACEDONIA 

http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=en
http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=en


 Seznam předmětů: 
http://afroditi .uom.gr/erasmus/?q=node/70 (Mgr. na zvláštním 
listě)  

 

 Možnost navštěvovat předměty ze všech oddělení, bc. i  mgr. 
nezávisle na vašem stupni a zaměření (uznání předmětů musí 
schválit CMTF )  

 

 Bc. předměty ohodnoceny převážně 5 ECTS  
Mgr. předměty ohodnoceny převážně 7,5 ECTS  

 

 Nutno splnit minimálně 20 ECTS (kreditů) za semestr  

 

 Bc. i  Mgr. v anglickém jazyce, vesměs výborná jazyková úroveň 
vyučujících.  

 Možnost absolvovat kurz Řeckého jazyka –  úroveň A1, A2  

 

PŘEDMĚTY A VÝUKA  

http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=node/70


 Erasmus grant 400 euro/měsíc  

 

 Ubytování výjimečně na kolejích, není problém sehnat byt 

(rozličné facebookové  stránky). Cca 200 -300 euro/měsíc  

 

 Stravování v místní menze min. 60 euro/měsíc (tři j ídla 

denně)  

Ceny potravin a základního zboží o něco málo vyšší než v ČR  

 

 Při skromném životě se dá z grantu vyjít.  

ROZPOČET 



 Druhé největší město Řecka ležící na severu při hranicích s 
Makedonií  

 

 Hostí dohromady 3 univerzity, což znamená velkou komunitu 
jak místních, tak zahraničních studentů.  

 

 Každá univerzita má vlastní ESN (erasmus student network), 
což je organizace starající se o zahraniční studenty, pořádající 
akce a výlety. ESN sekce spolupracují a zajišťují tak skvělé 
propojení studentské komunity a zajímavé využití volného 
času.  

 

 Výhodná poloha na cestování po Řecku i po okolních zemích.  

THESSALONIKI/SOLUŇ 



 

Horní město Ano Poli – výhled na 

Thessaloniki 



 

Monument „umbrellas“ na pobřeží 



 

Bílá Věž – bývalá věznice 



 

Poloostrov Chalkidiki – nejbližší pláže 



 

A koupání na Chalkidiki v únoru 



 International dinner –  český stůl  



 

City Game 



 

Kréta – Balos Beach 



 

Atény - Akropolis 



 https://youtu.be/8XO1k3wwLNQ 

NA ERASMUS DO ŘECKA? 

https://youtu.be/8XO1k3wwLNQ
https://youtu.be/8XO1k3wwLNQ


Děkuji za pozornost  
 

 V případě dotazů mě prosím zkontaktujte na 

ma.lenka@email.cz  

 Lenka Macháčková  

mailto:ma.lenka@email.cz

