
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Κυλάφης Γεώργιος  

Email: pmgfk@leeds.ac.uk 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Delft University of Technology 

(http://www.tudelft.nl) 

Περίοδος Φοίτησης: 14/10/2011 – 14/04/2012 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Δεν παρακολούθησα μαθήματα, πραγματοποίησα 

πείραμα εντός της περιόδου φοίτησης μου εκεί  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: - 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: -  

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

Assistant Professor Georgios Biskos (g.biskos@tudelft.nl) 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού): Μέσω πτήσεις 

Αθήνας-Αμστερνταμ και στην συνέχεια μέσω σιδηροδρόμου στο Delft 

Που έμενα: Έμενα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο εκτός εστιών  

Που έτρωγα και τι: Μαγείρευα, συνταγές Ελληνικές 

Που έπινα και τι: Σε pubs στο Delft, στην Χάγη και στο Rotterdam   

Τι ξόδευα: 700-800 ευρώ τον μήνα συνολικά (ενοίκιο+προσωπικά έξοδα) 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Ποδήλατο και χορό 
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Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Πρωτόγνωρη εμπειρία, πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση της 

έρευνας και της καθημερινότητας σε μία πόλη και χώρα που σέβεται τον πολίτη 

και σε ένα πανεπιστήμιο με τρομακτικές δυνατότητες και εμπειρία 

 

Από την πόλη: Η ήρεμη καθημερινότητα και η εύκολη πρόσβαση μέσω της 

ασφαλούς χρήσης ποδηλάτου 

 

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

και η υποδομή αυτής της χώρας καθώς και τα παράθυρα χωρίς κουρτίνες με την 

ελεύθερη θέα, δείγμα της διαφορετικής κουλτούρας των ανθρώπων εκεί. Δεν 

πήρα καμία φωτογραφία, ο φακός του μυαλού είναι αναλλοίωτος… 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Γνώσεις, εμπειρία καθώς και ένα 

αποδεικτικό εμπειρίας το οποίο αξιολογήθηκε στον μέγιστο βαθμό από τους 

κριτές μου εδώ στην Αγγλία στο Leeds University όπου συνεχίζω σε διδακτορικό 

επίπεδο  

 

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

Placement αποτελεί έναν φοβερό θεματικό πυλώνα σε αυτούς που επιθυμούν να 

συνεχίσουν σε διδακτορικό επίπεδο. Επιπλέον σε εμπλουτίζει με εναλλακτικούς 

τρόπους ζωής και εμπειρίες από τα μέρη που επισκέφθεσαι , και δίνει την 

δυνατότητα στον νέο ερευνητή να κάνει μία επιφανειακή μεν ουσιώδη δε 

αναζήτηση για το αντικείμενο που θέλει να ακολουθήσει. 

 

 


