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1. GEOGRAFINĖ PADĖTIS
ERASMUS studijas atlikau Nikosijos universitete, Nikosijoje, Kipre. Nikosija yra šalies
sostinė, įsikūrusi salos centre ir padalinta į kipriečių ir turkų puses.
2. KELIONĖ
Į Kiprą atvykau savaitė iki prasidedant reguliarioms paskaitoms todėl, kad galėčiau
apsilankyti įvadiniame ERASMUS studentams skirtame renginyje, iš anksto gauti studento
pažymėjimą bei apsiprasti su aplinka. Atvykęs į Kiprą susiradau tarpmiestinį autobusą iš Larnakos į
Nikosiją, o atvykus į Nikosijos autobusų stotį, netikėtai pavyko rasti taksi, kuriuo ir nusigavau iki
savo nuomojamo buto. Visus besijaudinančius dėl kelionės ir „kaip vietoje nusigausiu iki kur man
reikia?“ siūlau nesijaudinti - tokiu pačiu metu, kaip ir jūs, atvyksta daug kitų ERASMUS studentų iš
kitų šalių bei iš Lietuvos. Todėl, jau atvykus į Kipro oro uostą, pastebėsite kitus būsimus studentus
ir galėsite susikooperuoti. Kita vertus, turėkite vietinio taksi telefono numerį - dėl visa ko.
3. DRAUDIMAS
Prieš išvykdamas studijuoti pasidariau Europos sveikatos draudimo kortelę, - kaip ir viskas.
4. REGISTRACIJA
Visus dokumentus tvarkiausi pats su ERASMUS koordinatorių pagalba. Čia pasakyti daug
ko neturiu, visą reikiamą informaciją galima rasti kolegijos svetainėje, o iškilus klausimams
teirautis fakulteto koordinatorių, kurie visuomet draugiški ir pasirengę padėti.
5. MOKYMO INSTITUCIJA
Nikosijos universitetas yra graži, tvarkinga, toloka nuo miesto centro ir profesionali
mokymo institucija. Dėstytojai visuomet pasirengę padėti ar paaiškinti, dėstymo tempas nėra
greitas, o ir pačios studijos ne itin sudėtingos. Mokymo stilius nuo lietuviškojo pernelyg nesiskiria,
paskaitose, kur daugiau teorijos, didžiąją dalį laiko klausoma dėstytojo monologo, o kur
susitelkiama ties praktika ir problemų sprendimu, sprendžiame uždavinius. Didžiausias skirtumas
tikriausiai tas, kad jaučiama, jog dėstytojai atsipalaidavę ir neseka kažkokiu „nematomu“
scenarijumi. Jokių nusiskundimų neturiu, tačiau nenustebkite jei patekę į paskaitą, kurioje didžioji
dalis ar beveik visi studentai yra kipriečiai, išgirsite daug replikų ar klausimų graikų kalba
(daugiausia iš studentų pusės).
6. PATIRTIS
Teigiama. Jaučiu, kad studijuodamas Kipre išmokau daug naujo, galbūt ne tiek studijų, kiek
apskritai, gyvenime. Susipažinau su daugybe skirtingų žmonių iš skirtingų šalių ir tikiu, jog ši
patirtis yra neįkainojama. Dar labiau išlavinau savo anglų kalbos įgūdžius bei susiradau draugų
įvairiose šalyse, taip pat spėjau apkeliauti beveik visą Kipro salą ir pamatyti, kiek tik galima
daugiau, nuo aukščiausios Troodos viršūnės iki šiauriausio Golden Beach paplūdimio. Taip pat
1

pajaučiau, ką iš tikrųjų reiškia savarankiškas gyvenimas, nesvarbu, jog esu ne iš Vilniaus ir ten
studijuoju jau dvejus metus. Skirtumas tarp kelių šimtų ir kelių tūkstančių kilometrų nuo namų yra
didelis. Ar minėjau, kad į Kiprą atvykau vienas? Atvykęs pažinojau tik savo namo šeimininkę ir
vieną lietuvaitę, kurią sutikau oro uoste ir su kuria iš viso bendravau apie pusvalandį. Pergalvojant
viską siūlyčiau vykti kartu su draugu (-e), nes pradžia gali būti sunki, ypač jeigu nesi pratęs
bendrauti angliškai ar tiesiog nedaug keliauji. Kalbant apie pačias studijas - jaučiu, kad galėjau
išmokti daugiau, tačiau visa, ką išmokau, yra naudinga - tiek įgytos žinios, tiek pats mokymasis
anglų kalba. Po šio semestro labiau pasitikiu savimi ir mąstau apie studijų galimybes užsienyje.
7. GYVENIMO SĄLYGOS
Gyvenau vienas dvejų kambarių bute ir to nerekomenduočiau, nebent ypatingai vertini savo
privačią erdvę. Taip tiesiog išėjo - dėl nenumatytų aplinkybių ir vietoje gyvenimo su kitu žmogumi
likau vienas savaitė prieš skrydį, bet ne taip ir blogai išėjo.
Gyvenimas Kipre yra atpalaiduojantis ir visai neįtemptas. Vietiniai žmonės itin draugiški ir
atsipalaidavę, pratę vėluoti ir neskubėti (išskyrus vakarėlius ir turistų sezoną). Atvirai kalbant, net
nežinau, ar vietiniai tokie draugiški todėl, kad esu ne vietinis, ar todėl, kad jie, na, tiesiog draugiški?
Studijuojant čia ne kartą teko prisipūsti padangą dviračiui pas nepažįstamą serviso darbuotoją, ar
skolintis įvairius įrankius iš kaimynų - visi nedelsiant padėdavo. Tikriausiai didžiausi šalies minusai
yra viešasis transportas bei skirtingas maisto racionas. Viešasis transportas yra reguliarus, tačiau
reikiamas autobusas, geriausiu atveju, vyksta tik kas pusvalandį ar kas valandą ar rečiau,
savaitgaliais ar anksti ryte/vėlai vakare. Kalbant apie maistą, tai Kipre nerasi nei tikros juodos
duonos, nei varškės ar grietinės bei, reikia paminėti, kad maistas kiek brangesnis nei Lietuvoje. Taip
pat reikia paminėti, kad tik ką atvykus į Kiprą, reikia būti pasirengusiam šalčiui. Vasario pradžia
Kipre yra šaltoka (apie 10 laipsnių šilumos), o jeigu tai neatrodo vėsu - tai žinok, jog visi namai yra
ne tokie kaip Lietuvoje. Namų sienos plonos, o grindys šaltos, dažniausiai viduje yra tiek pat
laipsnių kaip ir lauke, bei namai neturi jokios šildymo sistemos, išskyrus kondicionierių, kuris
beveik nepadeda, tik stipriai didina elektros sąskaitą. Taigi, atsivežk šiltų rūbų ir pirmas kelias
savaites pasiruošk drebėti! Vėliau tai atsipirks!
8. IŠLAIDOS
Kalbant apie kainas, tai 2016 metais atskiras kambarys bute vidutiniškai kainuoja apie 190
eurų mėnesiui + komunalinės išlaidos bei internetas. Nemažai išleidau ir maisto produktams, nes jie
čia brangesni, tačiau, jeigu nori taupyti, pasirenk valgyti daug daržovių, jos čia labai pigios! Ypač
jeigu lankaisi turguje (trečiadieniais/šeštadieniais), viskas ten tikrai pigiau nei Lietuvoje, puse
kainos ar daugiau. Kadangi net neįtariu, kada sekantį kartą aplankysiu Kiprą, tai daug pinigų
išleidau norėdamas jį pažinti. Pabuvojau beveik visose įdomiausiose vietose ir renginiuose, o jie
kainuoja labai įvairiai. Jeigu ruošiesi kažkokį miestą ar vietą aplankyti pats, tuomet ši kelionė bus
tikrai nebrangi, bilietas tarpmiestiniu autobusu atsieis iki 8 eurų (dažniausiai mažiau). Kita kalba
apie įvairių organizacijų organizuojamus vakarėlius ar susibūrimus, vienas toks renginys gali atsieiti
nuo 20 iki 60 eurų (kartais jie tęsiasi kelias dienas).
9. LAISVALAIKIS
Neįvairus. Dažnai su draugais juokaudavome, kad Kipre yra tik paplūdimys ir gėrimai,
tačiau tai yra tiesa. Didžioji dalis vietinio jaunimo ir ERASMUS studentų laiką tarp paskaitų leidžia
klubuose ar namų vakarėliuose, o atšilus orams beveik kasdien keliauja į paplūdimius. Atrodo gan
smagu, taip, pirmą šiltą mėnesį, o vėliau – monotoniška, ypač jeigu mėgsti įvairovę. Labiausiai šiuo
atveju gelbėjo kelionės. Visi geriausi mano prisiminimai kyla iš įvairių kelionių po salą, o kadangi
šioje šalyje ilgai neužsibūni, tai vietų kur pakeliauti tikrai yra. Asmeniškai man smagiausia buvo eiti
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į žygius, nuo įvairių Kipro kalnų atsiveria stulbinantys vaizdai ir tik po valandos kelio nuo karštos
sostinės gali patekti į 10 laipsnių šaltesnius kalnus, jautiesi lyg atvykęs į kitą šalį. Nekeliauti Kipre
yra tikra nuodėmė.
10. KITA INFORMACIJA
Jeigu turi atliekamų lėšų, tai būdamas Kipre gali pakeliauti po aplinkines šalis ar kitas salas,
tačiau nepamiršk atsivežti paso! Asmens tapatybės kortelės neužteks. Tačiau, jeigu norėsi aplankyti
tik šiaurinę Kipro pusę, kuri priklauso Turkijai, tai paso neprireiks, užtenka ir kortelės. Taip pat
patariu įsigyti dviratį ir pradėti jo ieškoti kuo greičiau - tai patogiausia transporto priemonė, nes
viešasis transportas tragiškas (mėnesinis bilietas 20 eur), o keliauti pėstute tikrai pabos. Sėkmės!
Augustinas Kalpokas VE14A
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