
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Μαρία Αντωνίου 

Email: env.marian.hotmail.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): UFR de Géographie et Aménagement 

de l'Université des Sciences et Technologies de Lille   

http://ustl1.univ-lille1.fr/projetUstl/index.asp 

http://geographie.univ-lille1.fr/ 

Περίοδος Φοίτησης: 30/09/2007-19/01/2008 

 

Το πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα:  

• Milieux naturels et environnement (Climatologie et Hydrologie),   

• Les concepts du tourisme  

•  Développement et territoires (Amerique du nord et Geographie 

economique)  

• Μάθημα Γαλλικών 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://formations.univ-

lille1.fr/ws?_cmd=getFormation&_oid=SHS-li-

000001&_oidProgramAnnexe=formation-

400030&_redirect=voir_fiche_program&_lang=fr-FR 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Γαλλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Προφορικά κυρίως αλλά και γραπτά  



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

του):Pierre Gautreau ( Pierre.Gautreau@univ-lille1.fr ) Απλά ο υπεύθυνος… 

θα έλεγα και ο άνθρωπος κλειδί! 

Πως έφθασα εκεί:  αεροπορικώς με ALITALIA Θεσσαλονίκη-Μιλάνο (2,20 

ώρες) και Μιλάνο-Βρυξέλλες (1,35 ώρες) χωρίς καμία καθυστέρηση και στη 

συνεχεία  οδικός μέχρι τη Lille (1 ώρα περίπου) 

Που έμενα: στις εστίες στο campus του  Παν/μιου. 9,5 m2 με κοινόχρηστο 

μπάνιο, αυτόνομη κουζίνα και ψυγείο  και κόστιζε: 200  – 40 (οικονομική 

ενίσχυση από τη Γαλλία) = 160ευρώ/μήνα 

Που έτρωγα και τι: Στα εστιατόρια του Παν/μίου 2,70ευρώ/γεύμα, πατάτες 

τηγανιτές καθημερινό συνοδευτικό του φαγητού!!! 

Που έπινα και τι: Παρόλο που η Γαλλία φημίζεται για τα κρασιά της, επειδή η 

Lille βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Βέλγιο τα bar 

προσφέρανε άφθονη κρύα μπύρα σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, σε προσιτές 

τιμές. Και για να ζεσταθούμε πίναμε ζεστό κόκκινο κρασί. Κυρίως βέβαια 

μαζευόμασταν σε σπίτια και σε bar. 

Τι ξόδευα: περίπου 600 ευρώ/μήνα (όλα μαζί) 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου : Βόλτες στα μαγαζιά και περπάτημα για 

να μάθω τη πόλη. Υπάρχουν τεράστια πάρκα ιδανικά για περιπάτους.  

Από το Πανεπιστήμιο: Όσον αφορά την οργάνωση για τους φοιτητές 

εράσμους δεν υπήρχε!!! Έπρεπε μόνος σου να τρέξεις να βρεις, να ρωτήσεις 

να μάθεις κτλ…Τα μαθήματα ήταν πολύ θεωρητικά αλλά ενδιαφέροντα. 

Υπήρχαν πολλοί φοιτητές στις αίθουσες, στη βιβλιοθήκη και κυρίως ήταν 

αρκετά συνεπείς.  

Από την πόλη: Μια πόλη με περίπου 1,5 εκ κόσμο και με πολλά μέσα μαζικής 

μεταφοράς. (metro, tram, λεωφορεία, τρένα ταχείας ταχύτητας) 

 Η πόλη είναι πανέμορφη με έντονο φλαμανδικό στοιχείο. 



 

 

 

 Η κεντρική πλατεία της πόλης Place du Général de Gaulle, γνωστή και ως 

'Grand'Place'  

Μένοντας στη Lille έχεις την ευκαιρία να επισκεφτείς  γνωστές και μεγάλες 

πόλεις της Ευρώπης στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στο 

Λουξεμβούργο και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας βέβαια καθώς οι αποστάσεις 

εκμηδενίζονται με τα τρένα ταχείας ταχύτητας. 

Τι θα μου μείνει αξέχαστο: 

Η επικοινωνία με ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο και οι εκδρομές!!! 

 



 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus:Απέκτησα φιλίες, ευχέρεια στις 

ξένες γλώσσες, και κυρίως την εμπειρία του να σπουδάζεις τόσο μακριά… 

 


