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Το Πανεπιστήµιο 

Τι µαθήµατα παρακολούθησα: Οικονοµικά φυσικών πόρων, …… 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα µαθήµατα: Ισπανικά και καταλανικά. 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Πρόοδοι και τελική εξέταση.  

 

Θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν µπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Αεροπορικώς, µε 

απευθείας πτήση Αθήνα-Βαρκελώνη, διάρκεια 3.5h. 

Που έµενα: Ενοικίασα διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης, συγκατοικούσα µε 4 

άτοµα (1 Ελληνίδα και 3 Ιταλίδες), ενοίκιο 250€ µηνιαίως. 

Που έτρωγα και τι: Συνήθως µαγειρεύαµε στο σπίτι, αλλιώς σε fast-food. Στην 

πανεπιστηµιακή λέσχη ήταν σχετικά ακριβά τα γεύµατα. 

Που έπινα και τι: Η πόλη έχει πολυάριθµα café και bar, µε πολύ χαµηλές τιµές, 

ειδικά για τους φοιτητές. 

Τι ξόδευα: Περίπου 500€ µηνιαίως, συµπεριλαµβάνοντας τα οικιακά έξοδα 

(ηλεκτρικό ρεύµα, νερό και φυσικό αέριο). 



Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο µου (αν υπήρχε…): Βόλτες στην πόλη, πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και πολύ διάβασµα για την εκµάθηση της γλώσσας κυρίως, αλλά και 

για τα µαθήµατα. 

 

Οι εντυπώσεις µου !!!!  

Από το Πανεπιστήµιο: Εξαίρετο προσωπικό (οι καθηγητές και το διοικητικό 

προσωπικό), η οργανωτική διάρθρωση του πανεπιστηµίου ήταν πολύ 

ικανοποιητική (όµοια µε του Πανεπιστηµίου µας). Το τµήµα Erasmus ήταν πολύ 

οργανωµένο, και τα µέλη του πάντα πρόθυµα να βοηθήσουν τους επισκέπτες 

φοιτητές. Η πλειοψηφία των καθηγητών έδειχναν επιείκεια στους ξένους 

φοιτητές (καθώς είναι και πολυάριθµοι). Οι χώροι του Πανεπιστηµίου 

καταλάµβαναν µια τεράστια έκταση, που θα µπορούσε να συγκριθεί µε τα 

γεωγραφικά όρια ενός οικισµού! Επιπλέον ήταν εξαιρετικοί και σχεδόν πάντα 

πεντακάθαροι! Το Πανεπιστήµιο φρόντισε για την άριστη συγκοινωνία από τους 

χώρους του Πανεπιστηµίου προς την πόλη της Βαρκελώνης, αλλά και προς τα 

γύρω χωριά. Οι τιµές των γευµάτων και γενικά των προϊόντων σίτισης ήταν 

αρκετά υψηλές (συγκριτικά µε το κόστος ζωής στην πόλη). 

 

Από την πόλη: Η πόλη είναι καταπληκτική και πανέµορφη. Η ρυµοτοµία είναι 

εξαιρετική, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ δύσκολο να χαθείς, ακόµα και αν είσαι 

τουρίστας. Επίσης είναι αξιοσηµείωτη η προνόηση των δηµοτικών αρχών για τους 

επισκέπτες, καθώς σε κάθε πλατεία µπορείς να προµηθευτείς χάρτες του οδικού 

δικτύου, αλλά και του δικτύου των συγκοινωνιών, οι οποίες είναι επίσης 

εξαιρετικές!! Οι επιλογές διασκέδασης είναι πάρα πολλές και µπορούν να 

ικανοποιήσουν όλα τα γούστα. Συνέχεια γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις 

(συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κτλ..) σε τιµές πολύ χαµηλές, ειδικά για τους 

φοιτητές. Τα µουσεία είναι εξαιρετικά και αµέτρητα, µε εκθέσεις πολύ 



ενδιαφέρουσες. Τέλος είναι πανέµορφα τα πάρκα στο κέντρο της πόλης, όπου 

αποτελούν και σηµείο συνάντησης των φοιτητών. 

 

Τι κέρδισα από τη συµµετοχή µου στο Erasmus: Μία εµπειρία αξέχαστη και 

ανεπανάληπτη! Σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα έµαθα µια ξένη γλώσσα! Γνώρισα 

πολλούς ανθρώπους εντελώς διαφορετικής κουλτούρας, νοοτροπίας, βιοτικού 

επιπέδου και τρόπου ζωής, µε τους οποίους αναγκάστηκα να συγκατοικήσω και 

να συνεργαστώ, καθώς περνούσαµε αρκετές ώρες στους χώρους του 

Πανεπιστηµίου. Έτσι έρχεσαι αντιµέτωπος και µε τις δικές σου δυνατότητες και 

δοκιµάζεις τα προσωπικά σου όρια. Θεωρώ ότι είναι κυρίως µια εµπειρία 

ωρίµανσης και αφύπνισης. Επιπλέον γνώρισα ένα διαφορετικό πανεπιστηµιακό 

περιβάλλον και τρόπο εκπαίδευσης. Τέλος ήταν πολύ ευχάριστη και ξεχωριστή 

εµπειρία και από άποψη διασκέδασης…. 

 


