
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Αφροδίτη Αναγνωστάκη 

Email: afroditeanagno@yahoo.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Brandenburg University of 

Technology, Cottbus http://www.tu-cottbus.de/fakultaet4/de/environment/ 

Περίοδος Φοίτησης: 1.04.2011 έως 30.09.2011 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Integrated Environmental Planning 

Ecosystem Analysis, Geosciences and Natural Resources  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: English, Αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Παρουσιάσεις, υποβολή εργασιών, εξετάσεις, 

υποχρεωτική συμμετοχή σε εκδρομή και workshop.  

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

Prof. Dr.rer.nat.habil. Albrecht Gnauck, (agk[at]tu-cottbus.de) 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  πτήση με προορισμό 

το Βερολίνο (2ώρες και 40λεπτά) και στη συνέχεια τρένο (1ώρα και 40 λεπτά) 

Που έμενα: στις υποδομές του Πανεπιστημίου (εστίες) 

Που έτρωγα και τι: στη Λέσχη (Μensa) ή στη Βrasserie (εστιατόριο στο Campus) 

ή στη Cafeteria (Campus) και στο σπίτι 

Που έπινα και τι: στις υποδομές του Campus στη Cafeteria- καφέδες, 

αναψυκτικά κλπ.  
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Τι ξόδευα: κατά μέσο όρο 600 ευρώ 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): βόλτες στη πόλη και σε όλο το 

κρατίδιο κατά κύριο λόγο στο Βερολίνο αλλά και γενικότερα πολύς χρόνος με 

φίλους. 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: οι εγκαταστάσεις και η λειτουργικότητα του 

Πανεπιστημίου ήταν άψογες, δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα.  

 

Από την πόλη: έχοντας εμπειρία από μικρή φοιτητική κοινότητα, παρομοίως και 

στη Γερμανία, το Cottbus είναι μικρή πόλη αλλά για φοιτητική ζωή πολύ καλή.  

Άμεση σχέση με τους φοιτητές. 

 

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

H καθημερινότητα. 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Φίλους και πολλές αξέχαστες στιγμές 

 

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

Προσωπικά προτείνω ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή όσο το δυνατών περισσότερων 

φοιτητών καθώς δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία για τη διεύρυνση οριζόντων που 

πραγματικά δεν φτάνει ο νους. Και όχι μόνο για την εμπειρία των σπουδών σε 

άλλη γλώσσα και με καλύτερες υποδομές αλλά για τη διαμόρφωση πιο 

ολοκληρωμένης προσωπικότητας έχοντας συμβιώσει και συναναστραφεί με άλλες 

κουλτούρες. 


