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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Το πρόγραμμα  που έκανα  ήταν  πρακτικής 

άσκησης οπότε δεν παρακολούθησα μαθήματα .  

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

αεροπορικώς από Αθήνα ( διάρκεια ταξιδιού : περίπου 3 ώρες) 

Που έμενα: Μέλη της οικογένοιας μου μένουν στην Ολλανδία οπότε φιλοξενήθηκα 

στο σπίτι τους.  

Που έτρωγα και τι:  Έτρωγα  τις περισσότερες  φορές στην φοιτητική λέσχη του 

Πανεπιστημίου 

Που έπινα και τι: Επισκέφτηκα μερικά καφέ-μπαρ στο κέντρο του Άμστερνταμ  

Τι ξόδευα: Ξόδευα περίπου 10 ευρώ την ημέρα στις μετακινήσεις, καθώς το σπίτι 

μου από το πανεπιστήμιο απείχε 3  τέταρτα με το τρένο. 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Έκανα  βόλτες με το ποδήλατο, 

πήγαινα σινεμά και άκουγα μουσική. 

 



Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Το Vu University στο Άμστερνταμ μου άφησε πολύ καλές 

εντυπώσεις. Το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει είναι πολύ υψηλό. Οι 

φοιτητές που φοιτούν σε αυτό έχουν πρόσβαση σε πολύ άνετες και χρήσιμες 

εγκαταστάσεις ( βιβλιοθήκη, καφετέρια, σουπερ μαρκετ μέσα στο πανεπιστήμιο, 

κλειστό και ανοιχτό γυμναστήριο, καφετέριες, μοντέρνα αμφιθέατρα κ.τ.λ)  

Από την πόλη: Το Άμστερνταμ είναι γνωστό ως πόλη των αντιθέσεων. Είναι 

αρκετά γραφικό και παρόλο το κρύο, αξίζει να το επισκεφτείς ακόμα και τον 

χειμώνα. Είναι ένα πολυπολιτισμικό μέρος, όπου συναντάς ανθρώπους από όλα τα 

μέρη της γης και μπορείς εύκολα να έρθεις σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες 

και πολιτισμούς.  

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

Αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο είναι το πολύ θερμό καλωσόρισμα των 

εργαζομένων στο τμήμα που πήγα  που από την πρώτη μέρα θέλανε να με κάνοιν 

να νιώσω άνετα και οικεία και συχνά περνούσαν από το γραφείο μου για καλημέρα 

ή  να πιούμε καφέ μαζί. 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Από το πρόγραμμα  πρακτικής άσκησης  κέρδισα την εμπειρία της εργασίας στο 

εξωτερικό.  Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο τρόπο που δουλεύουν στο 

εξωτερικό και όσο νεότερος  αποκτήσεις αυτήν την εμπειρία, τόσο  πιο εύκολο 

είναι να πάρεις αποφάσεις για τη ζωή σου σχετικά με το που θέλεις να ζήσεις και 

να εργαστείς. Προφανώς  είναι  πολύ χρήσιμο γιατί βελτιώνεις και τον τομέα των 

αγγλικών καθώς πλέον γίνεται η βασική γλώσσα που χρησιμοποιείς, αλλά το 

κυρίαρχο είναι  η απόκτηση  της εμπειρίας της εργασίας σε ένα  καινούργιο 

περιβάλλον. 

 

 



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

Θεωρώ την εμπειρία που δίνει αυτό το πρόγραμμα πολύ σημαντική και συστήνω 

σε όλους τους φοιτητές να το δοκιμάσουν σε κάποιο στάδιο των σπουδών τους. 

 

 

 

 

 

 


