
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Μαργαρίτα Κατρή 

Email: env09040@env.aegean.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): JAN EVANGELISTA PURKYNĚ 

UNIVERSITY, http://www.ujep.cz/en/welcome.html 

Περίοδος Φοίτησης: Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Environmental English 1, Subterranean Habitats, 

Management of Protected Areas, Fundamental Soil Hydraulics 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 

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

Lucie Velková, Lucie.Velkova@ujep.cz (υπεύθυνη Erasmus) 

Miloslav Kolenaty, kolenaty@fzp.ujep.cz (υπεύθυνος Erasmus τμήματος 

Περιβάλλοντος)  

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού): Περίπου 4 ώρες 

Που έμενα: Εστίες 

Που έτρωγα και τι: Στο δωμάτιό μου. Ότι έτρωγα και στην Ελλάδα 

Που έπινα και τι: Σε pubs. Κυρίως μπύρα 

Τι ξόδευα: Περίπου 450 ευρώ το μήνα μαζί με τα έξοδα για τις εστίες 
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Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Βόλτες στην πόλη και ταξίδια 

στην Τσεχία και την Ευρώπη γενικά. 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Ήταν αρκετά καλό. Είχε πολλά τμήματα, ανθρώπους που 

ήταν διατεθειμένοι να σε βοηθήσουν και παρείχε όλα τα απαραίτητα στους 

φοιτητές. 

 

Από την πόλη: Ήταν μικρή και ήσυχη. Βιομηχανική περιοχή. Δεν είχε κάτι το 

ιδιαίτερο να δεις μέσα, αλλά πολλά όμορφα μέρη τα οποία μπορούσες εύκολα να 

επισκεφτείς με λεωφορεία σε πολύ λίγο χρόνο. 

 

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

πολύ και διαφορετικό κόσμο. Είχαμε παιδιά από όλη την Ευρώπη και ειδικά από 

Τουρκία. 

 



 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Έμαθα να ζω μόνη μου στο 

εξωτερικό. Να ασχολούμαι με το αντικείμενό μου στα αγγλικά και πολλούς φίλους. 

 

 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): Ήταν λίγο περίεργα στην 

αρχή, αλλά συνήθισα πολύ γρήγορα. Τα παιδιά από το ESN (Erasmus Student 

Network) βοήθησαν πάρα πολύ σε ότι χρειαζόμασταν και οργάνωναν συνέχεια 

παιχνίδια και εκδρομές για να γνωριστούμε μεταξύ μας και να γνωρίσουμε και το 

μέρος που επιλέξαμε να περάσουμε ένα εξάμηνο σπουδάζοντας. Ήταν πολύ 

εύκολο να ταξιδέψεις. Τα τραίνα ήταν πολύ φθηνά και η Τσεχία είναι στο κέντρο 

της Ευρώπης οπότε αν έχεις χρόνο μπορείς να πας όπου θέλεις! 

 

Kutna Hora – Czech Republic (bone church): 

 

 


