
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο :  

Email: leonidas13@live.co.uk 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Ulster University 

(https://www.ulster.ac.uk/) 

Περίοδος Φοίτησης: Εαρινό εξάμηνο 2019-20 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: 1. Freshwater Systems, 2. Coastal and Marine 

Processes, 3. Geopolitics, Development and Environment 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Εργασίες και τεστ 

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

Noel Christy (n.christy@ulster.ac.uk) 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Πέταξα από Αθήνα 

για Μπέλφαστ, μέσω Λονδίνου. Από εκεί πήρα 2 τρένα μέχρι το σταθμό Coleraine 

University. Χρόνος ταξιδιού, περίπου 12 ώρες. 

Που έμενα: Στις εστίες του πανεπιστημίου, μέσα στο campus 

Που έτρωγα και τι: Μαγείρευα μόνος μου ή μαζί με τους άλλους διεθνείς 

φοιτητές. Τα εστιατόρια του πανεπιστημίου είχαν καλό φαγητό σε ικανοποιητικές 

τιμές. Τα εστιατόρια στη γύρω περιοχή ήταν επίσης καλά. 



Που έπινα και τι: Έφτιαχνα κυρίως καφέ μόνος μου, και τα καφέ του 

πανεπιστημίου όπως και στη γύρω περιοχή ήταν αρκετά φθηνά. Το αλκοόλ, εκτός 

από την μπύρα, ήταν ακριβό. 

Τι ξόδευα: Περίπου 400 λίρες το μήνα. 100-150 για φαγητό, 50 για μετακινήσεις, 

τα υπόλοιπα για εκδρομές και καθημερινά έξοδα. Η διαμονή είναι αρκετά ακριβή, 

η εστία κόστιζε 112 λίρες την εβδομάδα. 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Έκανα κυρίως εκδρομές! Το 

άγριο τοπίο της Βόρειας Ιρλανδίας ενδείκνυται για εκδρομές και πεζοπορία, τα 

μονοπάτια είναι πολλά και οργανωμένα και οι επιλογές αμέτρητες. Οι 2 μεγάλες 

πόλεις, το Μπέλφαστ και το Ντέρυ, προσφέρουν τα πάντα και έχουν μεγάλη, 

έντονη ιστορία και αρκετά αξιοθέατα και μουσεία. 

 

 

 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Τεράστιο, καταπράσινο campus, με εξαιρετικές υποδομές. 

Υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και γήπεδα. Η βιβλιοθήκη είναι μεγάλη 

με ένα εξίσου μεγάλο αναγνωστήριο και group study rooms για έρευνα και 

διάβασμα. Το προσωπικό και οι καθηγητές ήταν εξαιρετικοί και πρόθυμοι να σε 

βοηθήσουν στην προσαρμογή σου στο πανεπιστήμιο. Οι εστίες ήταν πλήρως 

εξοπλισμένες, καθαρές και ήσυχες. 

 

Από την πόλη: 

Η κοντινότερη πόλη (3 λεπτά με το τρένο) ονομάζεται Coleraine. Είναι μικρή 

πόλη, αλλά έχει όλα τα απαραίτητα, όπως σουπερμάρκετ, φαρμακείο κλπ. Η 



περισσότερες επιλογές για βόλτα, είτε πρωί είτε βράδυ, βρίσκονται σε 2 κοντινά 

παραλιακά χωριά, το Portstewart και το Portrush. Εκεί υπάρχουν πολλά καφέ, 

εστιατόρια και παμπ, ενώ οι τεράστιες παραλίες προσφέρονται για surfing στον 

ωκεανό. 

 

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

 

Giant’s Causeway στη βόρεια ακτή του νησιού 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Φίλους από όλο τον κόσμο, εικόνες από μία πολύ όμορφη περιοχή του πλανήτη, 

μια σύντομη εμπειρία της ζωής στο εξωτερικό και εξάσκηση στη χρήση των 

αγγλικών.  

Ήταν μια μοναδική, εξαιρετική εμπειρία που δεν ήθελα να τελειώσει! 


