
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Ολυμπία Δόλλα 

Email: Olympia.dolla@gmail.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): TU Delft (http:/www.tudelft.nl) 

Περίοδος Φοίτησης: 5 μήνες 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα:  Δεν παρακολούθησα (Erasmus Placement) 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: - 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:  - 

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

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Με αεροπλάνο (3μιση 

ώρες) 

Που έμενα: Στις εστίες του campus 

Που έτρωγα και τι:  Σπίτι 

Που έπινα και τι:  Σπίτι  

Τι ξόδευα: 800 ευρώ μηνιαίως 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): βόλτες με το ποδήλατο στην 

πόλη, φαγητό και ποτό με φίλους στις pubs στο κέντρο της πόλης του Ντέλφτ, 

ταξίδια σε όλη την Ολλανδία, στις Βρυξέλλες και Αμβέρσα στο Βέλγιο, και στο 

Παρίσι και στην Λιλ στην Γαλλία.  

 



Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο:  Η ερευνητική μου ομάδα ήταν πολύ φιλική απέναντι μου, 

όντας και η μικρότερη στην ηλικία. Το περιβάλλον είναι εξαιρετικό σε ότι αφορά 

την έρευνα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν. Οι 

καθηγητές σε αντιμετωπίζουν σαν ίσο προς ίσο, και γενικότερα όλοι είναι 

πρόθυμοι να επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει κάποιος.  

 

Από την πόλη: Η πόλη του Ντέλφτ είναι μικρή αλλά πολύ γραφική. Έχει πολλά 

μεσαιωνικά στοιχεία και είναι υπέροχη ειδικά όταν ανακαλύπτεις τα αμέτρητα 

στενάκια της με το ποδήλατο. Αυτό που αξίζει να επισκεφτεί κανείς, είναι το 

ιστορικό του κέντρο με την παλιά και καινούργια εκκλησία και το πανέμορφο 

δημαρχείο της. Ο καιρός μπορεί να είναι τις περισσότερες ημέρες βροχερός, αλλά 

αυτό είναι που κάνει ακόμα πιο όμορφη την πόλη και γενικότερα την χώρα της 

Ολλανδίας.  Κάτι που πρέπει να δοκιμάσει κάποιος αδιαμφισβήτητα είναι οι πάρα 

πολλές μπύρες που έχουν όλα τα bars της πόλης.  

 

 

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

 



 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Πέραν από πολλές γνώσεις 

σχετικά με τον αντικείμενο που αγαπώ και θέλω να ασχοληθώ και στο μέλλον, 

κέρδισα καινούργιους φίλους, από πολλά μέρη του κόσμου. Ήρθα σε επαφή με 

διαφορετικές κουλτούρες και φυσικά με την πραγματική έννοια της έρευνας. 

Επίσης αποτέλεσε και λόγο βελτίωσης των αγγλικών μου. 

 

 



Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): Ήταν μια από τις καλύτερες 

εμπειρίες ζωής. Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε όποιον σκέφτεται να 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus. Αυτό που εύχομαι να γίνει πραγματικότητα 

είναι να γυρίσω ξανά στην Ολλανδία ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια!   

 

 

 

 

 

 

 


