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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Τα μαθήματα που παρακολούθησα είχαν ως κύριο 

θέμα τα περιβαλλοντικά οικονομικά καθώς και την Διαχείριση φυσικών πόρων 

μαζί με τα κοινωνικά ζητήματα που παρουσιάζονται λόγω αυτών. 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Σε όλα τα μαθήματα ο τρόπος εξέτασης ήταν τελική 

γραπτή εξέταση (σε υπολογιστή ή σε χαρτί) στο τέλος κάθε περιόδου (2 μήνες η 

κάθε περίοδος) μαζί με ατομική αλλά και ομαδική εργασία τις περισσότερες φορές 

οι οποίες έπρεπε να ολοκληρωθούν για να έχει ο φοιτητής το δικαίωμα να δώσει 

την τελική γραπτή εξέταση. 

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

άνθρωποι κλειδιά που με βοήθησαν κυρίως στην περίοδο της κινητικότητας μου 

ήταν οι δύο Exchange Coordinators μου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην 

Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό στο Wageningen University. (1ος: Αθανάσιος 

Στασινάκης με email: astas@env.aegean.gr, 2ος: Drs. DJ (Dennis) Duindam με 

email: environmentalsciences.studentexchange@wur.nl  ) 
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Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού): Για να φτάσει κανείς 

στο Πανεπιστήμιο του Wageningen χρειάζεται να ταξιδέψει πρώτα με αεροπλάνο 

προς το αεροδρόμιο του Amsterdam (Schiphol Airport) στο οποίο η διάρκεια 

ταξιδιού είναι στις 3-3:30 ώρες. Μόλις φτάσει κανείς στο αεροδρόμιο του 

Amsterdam παίρνει το τραίνο για τον σταθμό Ede-Wageningen στο οποίο η 

διάρκεια ταξιδιού είναι 1-1:30 ώρα. Τέλος, αφού φτάσουμε στον σταθμό του Ede-

Wageningen, μένει να πάρουμε το τοπικό λεωφορείο προς το Wageningen με τα 

νούμερα 86 ή 88 και η διάρκεια ταξιδιού κρατάει 20-30 λεπτά. Συνολικά το 

ταξίδι παίρνει στις 5:30-6 ώρες. 

Που έμενα: Έμενα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο των 10τ.μ. και οι υπόλοιποι χώροι 

(σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο) ήτανε κοινόχρηστοι με τους υπόλοιπους που έμενα στο 

σπίτι. 

Που έτρωγα και τι: Κυρίως έτρωγα λαχανικά, φρούτα και ζυμαρικά τα οποία 

προετοίμαζα στο σπίτι που έμενα.  

Που έπινα και τι: Νερό με μερικές περιπτώσεις εξόδου που πίναμε και μία μπύρα 

Τι ξόδευα: Το κόστος διαβίωσης στην Ολλανδία εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο 

βαθμό από τις καταναλωτικές συμπεριφορές του κάθε ατόμου. Προσωπικά 

ξόδευα 150-200€ ευρώ για όλες μου τις ανάγκες στην Ολλανδία. 

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

έβγαινα βόλτα με την νέα παρέα που γνώρισα στο πανεπιστήμιο, καθώς και 

διάβαζα βιβλία στην βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Υπήρχαν και οι περιπτώσεις 

που βγήκα για ποτό και εκδηλώσεις που περιείχαν χορό τα οποία οργανώνονταν 

από τις φοιτητικές ομάδες του Πανεπιστημίου. 

 

 

 



 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Αν και το πανεπιστήμιο ήταν απαιτητικό στο θέμα της 

παράδοσης των εργασιών καθώς και στο όγκο του κάθε μαθήματος που έπρεπε 

να μελετήσει κανείς σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, τα μαθήματα ήταν 

πολύ ενδιαφέροντα και εστίαζαν σε μεγάλο βαθμό σε αληθινά παραδείγματα για 

την εφαρμογή της θεωρίας. 

Από την πόλη: Αν και η πόλη ήταν σχετικά μικρή, είχε πολύ όμορφα τοπία και 

κόσμο που άμα ήσουν ευγενικός ήταν πρόθυμος να σε βοηθήσει σε θέμα οδηγιών 

αλλά να σου δώσει και Tips για μία καλύτερη εμπειρία στην πόλη. Επίσης, όπως 

και κάθε άλλο μέρος της Ολλανδίας έχει πολλή κίνηση ποδηλάτων ! 

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

Μια καθημερινή μέρα στο Πανεπιστήμιο. 

 

 

 



 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Στο Erasmus μου δόθηκε η 

ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντες μου, να γνωρίσω νέα άτομα και κουλτούρες 

το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, καθώς και οι γνώσεις μου στα αγγλικά 

βελτιώθηκαν πολύ κατά την περίοδο κινητικότητας. Η συμμετοχή μου στο 

Erasmus με έδωσε να καταλάβω την σημαντικότητα των σπουδών στο εξωτερικό 

αλλά και να αναγνωρίζω στοιχεία που έχει η χώρα μου και να τα εκτιμώ. 

 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): Η συμμετοχή στο πρόγραμμα 

του Erasmus είναι μια αξέχαστη εμπειρία και θα την πρότεινα σε όποιον είναι 

διατεθειμένος για νέες εμπειρίες και περιπέτειες αλλά και για την απόκτηση 

γνώσεων που διαφορετικά στην Ελλάδα μπορεί να μην βρει. 

 

 

 

 

 


