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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Επέλεξα το Erasmus plus program το οποίο δεν 

περιλαμβάνει μαθήματα παρά μόνο πρακτική άσκηση στο πεδίο ενδιαφέροντος   

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά  

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Erasmus plus  δεν 

υπήρχε γραπτή εξέταση. Κατά την διάρκεια της εργασίας μου στο τμήμα του 

Global Sustainable Development σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές 

μου πραγματοποιήσαμε την συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου.   

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

Nikoleta Jones nj322@cam.ac.uk 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Αεροπορικώς 4 

ώρες ταξίδι  

Που έμενα: Έμενα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο  

Που έτρωγα και τι: Στο σπίτι κυρίως όσπρια, λαχανικά, ζυμαρικά και λίγο κρέας   
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Που έπινα και τι: Σε pub και bar κυρίως κρασί  

Τι ξόδευα: 780 περίπου το μήνα για το ενοίκιο (500 ευρώ/μήνα), τη διατροφή και 

τη διασκέδασή μου  

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

ταξίδια σε κοντινές περιοχές και διασκέδαση σε τοπικά μαγαζάκια του κέντρου με 

φίλους  

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Το Anglia Ruskin είναι ένα εξαιρετικό και πολύ 

οργανωμένο πανεπιστήμιο. Είναι αρκετά μεγαλύτερο συγκριτικά με τα 

πανεπιστήμια της Ελλάδος. Ο χώρος του είναι εξοπλισμένος με αίθουσες 

διδασκαλίας, εργαστήρια, καφετέριες, μικρά μαγαζάκια και αθλητικούς χώρους. Ο 

εργασιακός μου χώρος στο τμήμα του πανεπιστημίου  ήταν το τμήμα Global 

Sustainable Development.  Οι υπεύθυνοι καθηγητές μου ήταν εξαιρετικά φιλικοί 

και με βοήθησαν να ενταχθώ γρήγορα στον εργασιακό μου χώρο. Ήταν πάντα 

πρόθυμοι να με βοηθήσουν σε τυχόν απορίες καθώς και σε ζητήματα που 

αφορούσαν την ένταξη μου στο Cambridge.  

 

Από την πόλη: Το Cambridge είναι μία μικρή αλλά πανέμορφη πόλη. 

Περιλαμβάνει μεγάλους δρόμους και οι αποστάσεις είναι σχετικά μικρές. Μπορεί 

εύκολα κάποιος να το περπατήσει ή να επιλέξει την κυκλοφορία με το ποδήλατο. 

Το κέντρο του Cambridge είναι γραφικό με μικρά δρομάκια, μεγάλη αγορά, 

γέφυρες και ποτάμια. Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια κρύβουν μια μεγάλη ιστορία 

και η αρχιτεκτονική τους είναι αξιοθαύμαστη. Είναι μια πανέμορφη μικρή πόλη!  

 

 

 



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

 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Erasmus plus με βοήθησε να έχω μια καλύτερη 

εικόνα για την ζωή στο εξωτερικό και τις εργασιακές ευκαιρίες που μπορεί να 

μου προσφέρει. Νιώθω πιο έτοιμη όσον αναφορά τις επιδόσεις μου στον 

εργασιακό χώρο καθώς και πιο σίγουρη για την επιλογή του μεταπτυχιακού μου.  

 

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

Πιστεύω ότι κάθε φοιτητής πρέπει να βιώσει την εμπειρία. Η ζωή στο εξωτερικό 

διαφέρει αρκετά από αυτή της Ελλάδας. Τομείς που στην Ελλάδα δεν υφίστανται 

παρουσιάζουν άνθηση στο εξωτερικό. Είναι μια καλή ευκαιρία για να διαπιστώσει 

κάποιος τις επιλογές του σχετικά με τους μελλοντικούς του στόχους.  

 

 

 

 

 


