
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Λουΐζα Αυγεροπούλου 

Email: env03006@env.aegean.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Université des Sciences et 

Technologies de Lille 1 ( http://ustl1.univ-lille1.fr/projetUstl) 

Περίοδος Φοίτησης: 1/10/07- 16/1/08  

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα:  

UE51 – Developpement et territories (1. Amerique du Nord et 2. Geographie 

Economique 

UE52 – Analyse et gestion des milieux naturels 

UE53 – Milieux naturels et environnement (1. Climatologie et 2. Hydrologie) 

UE531 – Geomatique et statistique 

UE563 – Geographie physique 

UE1 – Les concepts du tourisme 

Cours francais 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Όλα στα γαλλικά! 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Στα περισσότερα μαθήματα η εξέταση  των 

μαθημάτων ήταν προφορική αλλά και σε μερικά ήταν γραπτή. 

Ποιος ο “άνθρωπος-κλειδί” στο Ίδρυμα (αν θυμάσαι δώσε και το e-mail του):  

Αυτό το κλειδί το έψαχνα από τη στιγμή της άφιξης μου στη Lille αλλά δυστυχώς 

δεν το βρήκα ποτέ…  

 



 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Από την Αθήνα 

υπάρχει απευθείας πτήση με την Ολυμπιακή για Βρυξέλλες (περίπου 3,5ώρες και 

από εκεί με το τραίνο σε 30 μόνο λεπτά έφτασα στη Lille! 

 

Που έμενα: Έμενα σε εστίες στο campus του Πανεπιστημίου στη περιοχή 

Villeneuve d´Ascq. 

 

Που έτρωγα και τι: Συνήθως έτρωγα στα εστιατόρια που βρίσκονταν στο campus. 

Τα πιο συνηθισμένα menu ήταν τα εξής: κους κους, πατάτες τηγανιτές, ωμά 

κρέατα, μακαρόνια με σάλτσα, λαχανικά και τα περισσότερα ήταν παραγεμισμένα 

με βούτυρο και διάφορες σάλτσες..). Προσωπική άποψη: δεν ήταν ιδιαίτερα 

ωραία… 

 

Που έπινα και τι: Κυρίως μπύρες επειδή η Lille βρίσκεται στα σύνορα με το 

Βέλγιο και ως γνωστόν οι πιο γευστικές μπύρες παράγονται εκεί! Στο κέντρο της 

πόλης υπήρχαν αρκετά μπαρ.. 

 

Τι ξόδευα: 700euro 

 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Υπήρχε αρκετός ελεύθερος 

χρόνος όπου έκανα πολλά ταξίδια και εκδρομές!!  

Μαζευόμασταν σε σπίτια και κάναμε πάρτι. Υπήρχε και ένας οργανισμός το 

«Live» στο Πανεπιστήμιο το οποίο αναλάμβανε εκδρομές και πάρτι για τους 

φοιτητές του Erasmus.  



Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Από την διοίκηση του Πανεπιστημίου και ειδικότερα από 

τον υπεύθυνο του Erasmus δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένη… ∆εν υπήρχε 

οργάνωση ούτε υποδοχή όταν πήγα… 

Στο τομέα των μαθημάτων από τους περισσότερους καθηγητές έμεινα 

ευχαριστημένη έδειχναν κατανόηση για τους erasmites και μας βοήθησαν στο 

τέλος  στις εξετάσεις.. Τα μαθήματα βέβαια ήταν πολύ πιο θεωρητικά σε σχέση 

με τα αντίστοιχα μαθήματα που είχα κάνει  στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 

 

Από την πόλη: Η πόλη της Lille είναι πολύ όμορφη!! Ιδιαίτερα η παλιά πόλη έχει 

πολύ όμορφα κτίρια, δρόμους… 

 

Τι θα μου μείνει αξέχαστο (αν μπορείς δείξτο με μια φωτογραφία): 

Η επαφή και η επικοινωνία με τους ξένους erasmites !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 



Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

- Φιλίες με ξένους φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου ! 

- Έκανα πολλά ταξίδια καθώς η γεωγραφική θέση της Lille το ευνοούσε. Είναι 

κοντά σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης ! 

-Βελτίωσα το επίπεδο μου στα γαλλικά 

 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): 

Συμβουλεύω όλους τους φοιτητές να πάνε Erasmus, είναι μία πολύ όμορφη 

εμπειρία και θα αποκομίσουν πολλά 

 

 


