
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Αικατερίνη Σπηλιωτοπούλου 

Email: env07055@env.aegean.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): DTU (http://www.dtu.dk/English.aspx) 

Περίοδος Φοίτησης: 1/3/2011 – 31/5/2011 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: special course: Spectroscopical studies on ozone 

treatment of biological treated wastewaters for pharmaceuticals removal  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: -  

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

Henrik Rasmus Andersen & Maria G. Antoniou 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού): Αεροπλάνο (6 ώρες 

με στάση στη Φρανκφούρτη)  

Που έμενα: Σε διαμέρισμα στην Vangede, Gentofte  

Που έτρωγα και τι: Στην καντίνα του DTU 

Που έπινα και τι: Στην καντίνα του DTU 

Τι ξόδευα: 750 euro για νοίκι & περίπου 500  euro για λοιπά έξοδα 

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

καφέ και ποτό με φίλους, ταξίδια στην Stockholm και στην Riga.  

 

http://www.dtu.dk/English.aspx


Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Ο επιβλέπων μου, Henrik Rasmus Andersen & η μετα-

διδακτορικός, Maria G. Antoniou συνέβαλλαν στην άμεση προσαρμογή μου και 

στην εκπαίδευσή μου (αντίδραση νιτρικών με φαρμακευτικές ουσίες, απομάκρυνση 

φαρμακευτικών που περιέχονται σε δείγματα επεξεργασμένου νερού ΜΕΥΑ με 

όζον, χρήση ozonator, μέτρηση δόσεων Ο3 με indigo blue, αναλύσεις με 

spectrophotometer & fluorescence). Καθηγητές, τεχνικοί, εργαζόμενοι και 

φοιτητές ήταν ιδιαίτερα φιλικοί γεγονός που έκανε ευχάριστο το κλίμα στο τμήμα 

και η συνεργασία μαζί τους ήταν εξαιρετική. 

 

Από την πόλη: Η Copenhagen είναι μία πόλη που αξίζει να επισκεφτείς. 

Πολυπολιτισμική, με πολυσύχναστους δρόμους, ήσυχη σε βαθμό που ξεχνάς ότι 

είσαι στην πρωτεύουσας της Δανίας και γραφική καθώς όλα τα κτήρια 

ακολουθούν συγκεκριμένο στυλ. Είναι μια πανέμορφη πόλη, καθαρή, με πάρα 

πολλά πάρκα και πολλά αξιοθέατα. Αυτό που αποτελεί έκπληξη είναι τα ποδήλατα 

αφού είναι το κύριο μεταφορικό μέσο για την πλειοψηφία των πολιτών. 

 

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



 

 

 



Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Εργαστηριακή εμπειρία και 

γνώσεις από επιστημονικά καταρτισμένους ανθρώπους, συμμέτοχη σε projects 

που παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδριο  και αναμένεται να δημοσιευτούν σε 

επιστημονικά περιοδικά, γνωριμίες που κάποιες από αυτές οδήγησαν σε αληθινές 

φιλίες. Η διαμονή στο εξωτερικό συντέλεσε στην διαμόρφωση κάποιων πτυχών 

της προσωπικότητας μου, έγινα πιο ανεξάρτητη, δυναμική ενώ βελτιώθηκαν τα 

αγγλικά μου. 

 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): Σε ένα τόσο μικρό χρονικό 

διάστημα αποκόμισα τόσες εμπειρίες και γνώσεις που μου επιτρέπουν να 

προτείνω ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα. Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να 

επιστρέψω στο DTU και την Copenhagen σαν master student! 

 

 

 

 

 

 


