
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου 

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Ιωάννης Ανέστης 

Email: ganestis3@gmail.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Wageningen University and Research 

(https://www.wur.nl/en.htm) 

Περίοδος Φοίτησης: 01/03/2018 έως 31/07/2018 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα:  

Ασχολήθηκα με πειράματα οικοτοξικολογίας καθώς και με πειράματα που 

αφορούσαν την ανθεκτικότητα των οργανισμών σε σχέση με την θερμοκρασία   

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Στο τέλος της πρακτικής συνέταξα δύο εκθέσεις που 

αφορούσαν τα πειράματα που πραγματοποίησα  

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

Roessink (ivo.roessink@wur.nl) 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Με αεροπλάνο, 

Θεσσαλονίκη- Αϊντχόφεν (Διάρκεια 2 ώρες και 50 λεπτά) και από εκεί με τρένο 

μέχρι το Wageningen (Διάρκεια 2 ώρες και 10 λεπτά)  

Που έμενα: Σε φοιτητικές εστίες (Ενοικίαση με 230 ευρώ) 

Που έτρωγα και τι: Μαγείρευα στο σπίτι 



Που έπινα και τι: Καφέδες οι οποίοι δίνονταν από το φορέα υποδοχής χωρίς 

κόστος  

Τι ξόδευα: Περίπου 300 ευρώ το μήνα 

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

Βόλτες με το ποδήλατο στην πόλη αλλά και σε άλλες πόλεις 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: 

Πολύ καλές και οργανωμένες εγκαταστάσεις και υποδομές, πλήρως εξοπλισμένα 

εργαστήρια, ευδιάθετο και πολύ βοηθητικό προσωπικό, ωραίοι χώροι όπου 

μπορούσες να κάνεις το διάλειμμα σου, Πανεπιστήμιο το οποίο έχει εισάγει την 

τεχνολογία στις υποδομές του η οποία αποδεικνύεται βοηθητική στα μέλη του 

πανεπιστημίου 

 

Από την πόλη: 

Ήσυχη – ήρεμη μικρή πόλη, πολυπολιτισμικός πληθυσμός λόγω των πολλών 

φοιτητών από όλα τα μέρη του πλανήτη, το ποδήλατα όπως σε κάθε ολλανδική 

πόλη αποτελούν το κύριο μέσο μεταφοράς, αρκετά πράσινα πάρκα όπως σε όλες 

τις ολλανδικές πόλεις. 

 

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

Οι βόλτες στα απέραντα πάρκα και γενικά ο συνδυασμός αστικού τοπίου και 

πράσινου.  



 

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την πανεπιστημιούπολη 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus:  

Εμπειρία ενός πλήρους εξοπλισμένου πανεπιστημίου, εξοικείωση με την αγγλική 

γλώσσα, συνεργασία με ξένους καθηγητές η οποία μου απέφερε διαφορετικές 

επιρροές και άλλαξε σε κάποια σημεία την φιλοσοφία της επιστημονικής έρευνα 

μου. 

 

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

Η εμπειρία της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό σε κάθε περίπτωση προσφέρει 

στον φοιτητή νέες εμπειρίες και ερεθίσματα. Τέτοιου είδους εμπειρίες κρίνονται 

πολύ θετικές καθώς δίνουνε στο άτομο τροφή για σκέψη όσον αφορά την 

προσωπική δουλεία και έρευνα του αλλά και την διεύρυνση του νοητικού ορίζοντα 

του.  Σε κάθε περίπτωση θα την συνιστούσα σε συμφοιτητές μου. 


