
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Αναστασία Χατζηιωάννου 

Email: chatziioannou.n@gmail.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Bradenburgische Technische 

Universitat Cottbus, http://www.tu-cottbus.de/btu/ 

Περίοδος Φοίτησης: 1/4/2011 έως 30/9/2011 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Ecology, Ecosystem analysis, Environmental social 

sciences, Geosciences, Intergrated environmental planning  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Όλα στα αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Γραπτή εξέταση ή εργασίες και παρουσιάσεις, 

συμμετοχή σε σεμινάρια  

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

Karin Robel,  karin.robel@tu-cottbus.de 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

Θεσσαλονίκη μέχρι το Βερολίνο, περίπου 2,5 ώρες Από εκεί για Cottbus πήρα 

τρένο 1ώρα και 40 λεπτά.  

 

Που έμενα: Έμενα στην εστία με 173 ευρώ ενοίκιο 

 

mailto:karin.robel@tu-cottbus.de


Που έτρωγα και τι: Στη mensa (λέσχη), cafeteria και σε διάφορα σπίτια. 

Διεθνής κουζίνα , bratwurst, pommes frites, doner kebap 

 

Που έπινα και τι: Μυλόχυμο, χυμούς από τα λιβάδια της περιοχής, μπύρες!!!! 

Στην cafeteria στο πανεπιστημιο και σε στέκια φοιτητών 

Τι ξόδευα: 500 με 600 ευρω το μήνα μαζί με το ενοίκιο και ψώνια, φτηνή ζωή 

γενικά! 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Θέατρο δρόμου,  βόλτες στο 

ποτάμι με το ποδήλατο, βόλτες στο Βερολίνο, εκδρομές, ταξίδια!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Καλά οργανωμένο πανεπιστήμιο με όμορφο  campus. Οι 

καθηγητές και το προσωπικό αρκετά συνεργάσιμοι.  

 

 

Από την πόλη: Μικρή και ήσυχη πόλη, ιδανική για ποδήλατο. Υπάρχουν σημεία 

στην πόλη που την κάνουν ξεχωριστή. Η εξοχή γύρω από τη πόλη είναι πολύ 

όμορφη 

 

 

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



 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Φίλους απ' όλο τον κόσμο, πολλές εμπυρίες, πολλές εικόνες.  

 

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

Νομίζω πως όλοι οι φοιτητές πρέπει να ζήσουν μια εμπειρία σαν το erasmus. 

 


