
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Αντωνοπούλου Παρασκευή 

Email: parantonopoulou@gmail.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

https://www.cut.ac.cy/  

Περίοδος Φοίτησης: 1/2/2018 – 30/4/2018 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Πρακτική άσκηση στα εργαστήρια του Τμήματος 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Ελληνικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:  Τελική εργασία πειράματος 

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

Γιώργος Νικόλα, georgios.nikola@cut.ac.cy  

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  1 ώρα αεροπορικώς 

Που έμενα: Ενοικιαζόμενο Στούντιο 

Που έτρωγα και τι: Σπίτι μου μαγειρευτά φαγητά 

Που έπινα και τι: Κεό στην πλατεία  

Τι ξόδευα: Περίπου 450 ευρώ το μήνα μαζί με ενοίκιο 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Εκδρομές, βόλτες 

 

 

https://www.cut.ac.cy/
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Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: 

Ο καθηγητής μου ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμος, πρόθυμος να με βοηθήσει και 

συζητήσει διάφορες απορίες μου, κατατοπιστικός με τις απαιτήσεις που είχε από 

τα πειράματά μου, ήταν παρών σε όλη τη πορεία της Πρακτικής μου άσκησης. 

Επίσης, ο υπεύθυνος για το γραφείο Εράσμους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου ήταν πολύ συνεργάσιμος και λάμβανα άμεσα τα έγγραφα που χρειάστηκαν 

να συμπληρωθούν. 

 

Από την πόλη:    

Η Λεμεσός που έμενα είναι μια όμορφη ζωντανή πόλη με πολλές δραστηριότητες, 

τουρισμό, πάρκα, φοιτητές.  

 

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

 

 



 

 

 



Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Για εμένα ήταν ευκαιρία αυτή η συνεργασία καθώς εξέλιξα την Πτυχιακή μου 

εργασία σε ένα επόμενο βήμα. Τα δείγματα που λήφθηκαν από το Εργαστήριο 

Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου για την διεξαγωγή της Πρακτικής μου άσκησης, ήταν αυτά που 

επεξεργαζόμουν τον προηγούμενο χρόνο στην πειραματική Πτυχιακή εργασία 

μου. Έτσι, εξοικειώθηκα περεταίρω με τα εργαστήρια και τα μηχανήματα που 

χρησιμοποιούνται σε αυτά, διεύρυνα τις γνώσεις μου στην κατεύθυνση που θα 

ήθελα να ακολουθήσω και ίσως θα μπορούσε να μου εξασφαλίσει μια ευκαιρία στο 

άμεσο μέλλον αυτή η συνεργασία (Μεταπτυχιακό, διδακτορικό δίπλωμα). 

Απέκτησα μια εμπειρία σπουδών στο εξωτερικό, είδα ένα διαφορετικό σύστημα 

Πανεπιστημίου, γνώρισα καθηγητές, ήρθα σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικής 

κουλτούρας και είδα εκπληκτικά μέρη και τοπία. 

 

 

 

 

 

 


