
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συµµετοχή µου  

στο Πρόγραµµα Erasmus/Socrates 

 

Όνοµα - Επώνυµο : Βασιλάτου Βασιλική 

Email: env03007@env.aegean.gr /env03007@hotmail.com 

Ίδρυµα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Tu-Berkakademie Freiberg, www.tu-

freiberg.de  

Περίοδος Φοίτησης: 2/04/07- 30/07/07 (εαρινό εξάµηνο) 

 

Το Πανεπιστήµιο 

Τι µαθήµατα παρακολούθησα: Hydrologie 1, Pedologie 1, Deutsch, Ubung 

Bestimmung von Pflanzen und Tierren (εργαστήριο), physic der atmospere, 

geochemie  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα µαθήµατα: στα Γερµανικά και η γεωχηµεία στα 

αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: γραπτή εξέταση µε ανοιχτές σηµειώσεις στα µαθήµατα 

«Hydrologie 1», στο µάθηµα «physic der atmospere» εξεταστική µε κλειστές 

σηµειώσεις, στο µάθηµα «Bestimmung von Pflanzen und Tierren» προφορική 

εξέταση γιατί συνδυάζεται µε µάθηµα διαφορετικού, προηγούµενου εξαµήνου 

(είναι µόνο για µένα αυτή η εξέταση), 

Στο µάθηµα pedologie είχε τεστάκι- γραπτά, σεµινάριο- µία εργασία (όπου λόγω 

του ότι συνέπιπτε µε άλλο µάθηµα δε χρειάστηκε να την κάνω) και πρακτική για 3 

µέρες, στη γεωχηµεία έχει γραπτή εξέταση και στο µάθηµα των γερµανικών για 

να πάρεις το πτυχίο µετρούσαν οι ασκήσεις που είχαµε κάθε βδοµάδα 80% και 

60% τεστ-γραπτή εξέταση. 

 



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

Υπεύθυνη για το πρόγραµµα Erasmus είναι η Manuela Junghans, 

Manuela.Junghans@iuz.tu-freiberg.de  

 

Θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν µπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  µε αεροπλάνο µέχρι 

Βερολίνο (1-2 ώρες λόγω καθυστέρησης της ολυµπιακής) και µετά µε τραίνο 

µέχρι ∆ρέσδη (2,1/2 ώρες) και από εκεί τραίνο µέχρι Freiberg (25-30 λεπτά) 

µετά ήρθε ο µέντορας και µε πήγε µέχρι εκεί που έµενα 

Υπάρχει και πιο σύντοµος τρόπος αλλά όχι τόσο οικονοµικός, αεροπλάνο Αθήνα- 

∆ρέσδη και µετά τραίνο µέχρι Freiberg ή αεροπλάνο Αθήνα- Ληψία και µετά 

τραίνο Ληψία- Freiberg 

Που έµενα: σε εστία µε δικό µου δωµάτιο αλλά µοιραζόµουν κουζίνα και µπάνιο µε 

µία κοπέλα (190€ µε internet), οδός winklerstraBe 14 (υπάρχουν και 

εναλλακτικές άλλες αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες µπορώ να σας τις 

δώσω) 

Που έτρωγα και τι: στην εστία έχει ποικιλία (2-3€ το γεύµα), στην καφετέρια της 

λέσχης µπορεί κανείς να βρει από σαντουιτς, καφέ, γλυκά, πίτσα, µακαρόνια, 

σνιτσελ, µπιφτέκι και λουκάνικα αυτά υπήρχαν κάθε µέρα. Από φούρνο διάφορα 

και σε εστιατόρια (βρίσκει κανείς τα πάντα και σε καλές τιµές) 

Που έπινα και τι: σε µπυραρίες µπύρα, χυµούς και σοκολάτα σε καφετέρια 

Τι ξόδευα: 30€ για 2 αθλήµατα (για όλο το εξάµηνο), 2-3 € η είσοδος σε κλαµπ, 

για φαί γύρω στα 100-200€ το µήνα, 3-30€ για εκδροµές (ανάλογα µε το που και 

πόσες µέρες) και εισιτήρια τραίνου όταν πήγαινα σε άλλες πόλεις (από 6€- 80€ 

ανάλογα µε την περιοχή, αν και κάθε σαβ/κο έχουν ειδικό εισιτήριο που µέχρι 5 

άτοµα µπορούν να πάνε όπου θέλουν µε 35€), 60€ για την εγγραφή (όλο το 

εξάµηνο), 4-6€ το εισιτήριο στον κιν/φο, 190€ για ενοίκιο και internet 



Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο µου (αν υπήρχε…): χορό ( προσφέρονται διάφορα 

αθλήµατα), κιν/φο (στα γερµανικά είναι οι ταινίες), κάθε Πέµπτη συνάντηση µε 

αλλοδαπούς φοιτητές από όλο τον κόσµο, κάθε Τετάρτη είχε βραδιά σάλσας, 

πολλά ταξίδια σε άλλες πόλεις (κάποια οργανωµένα από κάποιους φοιτητές µε 

πολύ χαµηλές τιµές) 

 

 

 

Οι εντυπώσεις µου !!!!  

Από το Πανεπιστήµιο: πολύ καλή οργάνωση υπάρχει το πρόγραµµα των µεντόρων 

όπου υπάρχει κάποιος που σε βοηθάει µε τα γραφειοκρατικά και ότι χρειάζεσαι 

τις πρώτες µέρες, ούτε λεπτό καθυστέρηση για να αρχίσει ή να τελειώσει το 

µάθηµα, πολύ καλή βιβλιοθήκη, οι καθηγητές (οι περισσότεροι) πολύ συζητήσιµοι 

και πρόθυµοι να σε βοηθήσουν, πολύ ενδιαφέροντα τα µαθήµατα. 

 

Από την πόλη: Αν και µικρή πόλη για τα γερµανικά δεδοµένα (40.000 περίπου 

κάτοικοι και 4-5.000 φοιτητές) είναι πολύ όµορφη έχει παντού λίµνες και είναι 

καταπράσινη (όπως και όλη η γερµανία!). Είναι ήσυχη πόλη αλλά ταυτόχρονα έχει 

κάποια µπαρ-κλαµπ για όποιον ενδιαφέρεται και γενικά έχει αρκετά πράγµατα να 

κάνει κανείς και να διαβάσει. Είναι κοντά σε Τσεχία, Βουδαπέστη και Πολωνία, µε 

αποτέλεσµα να µπορεί κάποιος πολύ εύκολα να πάει. Έχει συχνά τραίνο για άλλες 

πόλεις. Μπορεί κανείς να διαβάσει ή να κάνει πικ-νικ παντού, µια που έχει 

γρασίδι όλη η περιοχή που είναι οι εστίες, η λέσχη και γενικά το παν/µιο. Αλλά 

και στα υπόλοιπα πάρκα. 

 

 

 



 

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

∆ε θα µου µείνει µόνο ένα πράγµα αξέχαστο, θα µπορούσα να σας δείξω πάρα 

πολλές φωτογραφίες. 

 

 

Μερικά από τα παιδιά που γνώρισα, απ’ όλο τον κόσµο στο «campus» / 

πανεπιστηµιούπολη. 

 



Προστατευµένη περιοχή  σαν εθνικό πάρκο, καταπράσινο και προσεγµένο από τον 

άνθρωπο. Η περιοχή λέγεται Sachsen Weis. 

 

Τι κέρδισα από τη συµµετοχή µου στο Erasmus: Μία πάρα πολύ καλή εµπειρία. 

Καταρχάς γνώρισα άτοµα από πάρα πολλές χώρες, µε αποτέλεσµα να µάθω για 

τις παραδόσεις τους και την κουλτούρα τους. Έκανα ταξίδια που από την Ελλάδα 

δε θα µπορούσα και είδα πολλές πόλεις, Αυτά όσο αφορούν την γενικότερη 

εµπειρία. Όσο αφορά τα µαθήµατα: πρώτα απ’ όλα εξάσκησα τα αγγλικά και τα 

γερµανικά µου και µπορώ να µιλήσω πολύ πιο άνετα και σωστά. Είδα πως 

δουλεύουν τα άλλα παν/µια. Από την πρακτική που συµµετείχα έµαθα πάρα 

πολλά. Ήταν τριήµερη πρακτική όπου κάθε µέρα µαθαίναµε κάτι καινούριο. Την 

πρώτη µέρα κάναµε για την εδαφολογία (προφίλ εδάφους), τη δεύτερη αναγνώριση 

φυτών και την Τρίτη γεωλογία. Οπότε µπορώ να πω ότι έµαθα πάρα πολλά 

καινούρια πράγµατα.  

 

 

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

Αυτή η εµπειρία, πιστεύω ότι µου πρόσφερε πάρα πολλά σε προσωπικό επίπεδο 

αλλά και για τον επαγγελµατικό τοµέα. Θα πρότεινα σε όλους να το τολµήσουν, 

γιατί αξίζει. Μπορεί να είναι δύσκολο το να φύγει κάποιος µόνος του από τη χώρα 

του και να ξεκινήσει από την αρχή να βρει φίλους και να προσαρµοστεί. Παρόλα 

αυτά, πιστεύω ότι αυτά που αποκόµισα ήταν πάρα πολλά τα οποία δε µπορώ να τα 

περιγράψω µε λέξεις σε λίγες γραµµές.  

 

 


