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1. GEOGRAFINĖ PADĖTIS
Mano Erasmus studijos vyko Nikosijos mieste, Kipro sostinėje. Kipras yra Viduržemio
jūros sala. Geografiškai šalis priklauso Azijai, tačiau politiniu ir kultūrinių atžvilgiu yra
laikoma Europos dalimi.
2. KELIONĖ
Keliauti į Kiprą, žinoma, patogiausia lėktuvu. Aš skridau iš Vilniaus oro uosto į Larnakos oro
uostą tiesioginiu skrydžiu. Taip pat yra galimybė skristi iš Kauno į Pafoso miestą, tačiau jis yra šiek
tiek labiau nutolęs nuo Nikosijos. Atskridus, išeinant iš oro uosto visada galima nusipirkti bilietus
autobusu iki Nikosijos ar bet kurio kito Kipro miesto, kaip aš ir dariau.
3. DRAUDIMAS
Kadangi Kipras priklauso Europos Sąjungai, vietoje draudimo galioja Europos sveikatos
draudimo kortelė, kurią reikia pasidaryti prieš išvykstant. Jeigu apsirgtumėte, nuėjus konsultacijai pas
gydytojus viešojoje ligoninėje parodžius šią kortelę galioja įprastos visiems ligoninės lankytojams
taisyklės: einant pas bet kurį gydytoją reikia sumokėti 6 eurus ir po vizito, jeigu reikia vaistų gydymui
- ten pat jų galimą nusipirkti už simbolinę sumą. Be kortelės vizitas ir medikamentai kainuotų
daugiau.
4. MOKYMO INSTITUCIJA
Aš studijavau privačiame Nikosijos universitete (University of Nicosia). Turėjau 5
mokomuosius dalykus, kurių kiekvieno vertė buvo 6 kreditai. Visos paskaitos, renginiai, pokalbiai su
dėstytojais vyko tik anglų kalba. Dėstytojai malonūs, padedantys, visi mano sutikti puikiai kalbantys
angliškai. Iš dalykų įdomiausi buvo Bankas ir pinigai bei Rinkodara. Atsiskaitymų tipai: projektai,
kursiniai darbai, mid-term exams (kažkas panašaus į kontrolinius darbus mūsų kolegijoje) ir galutiniai
egzaminai. Likau patenkinta studijų kokybe, pačio universiteto modernumu ir tarptautiniu
bendradarbiavimu.
5. PATIRTIS
Erasmus+ studijos mainų programa man suteikė galimybę patobulinti anglų kalbos žinias,
apkeliauti ir pažinti Kipro salą, jos kultūrą. Susiradau daugybę draugų tiek iš ten, tiek iš kitų pasaulio
šalių. Patikėkit, patirtis - neįkainojama.
6. GYVENIMO SĄLYGOS
Universitetas turi galimybę apgyvendinti bendrabučiuose, bet jie yra brangesni nei kambarys
bute su vienu ar daugiau kambariokų. Aš savo apgyvendinimo reikalus, jei atvirai, pradėjau tvarkyti
per vėlai. Vietų universiteto bendrabutyje nebebuvo, o norint apsigyventi bute reikia ilgai ieškoti
kipriečio ar kito žmogaus, kuris norėtų pasirašyti nuomos sutartį trumpiau nei metų laikotarpiui. Man
pasisekė rasti pastatą, kuriame apgyvendinami Erasmus studentai per Purplebooking įmonę. Tačiau
tikrai nepatariu, nes kambarys labai mažas, prastai remontuotas, žiemą vėsus. O ir gyventi viename
aukšte bendroje patalpoje perskirtoje tik 1 sluoksnio gipsine siena su kitais 10 žmonių nelabai patogu.
Taigi pradėkite ieškoti kaip galima greičiau.

7. IŠLAIDOS
Buto nuoma kainavo 275 eurai, su komunaliniais mokesčiais. Viešasis transportas studentams
kainuoja 20 eurų per mėnesį, omenyje turiu mėnesinį bilietą. Maisto kainos Kipre aukštesnės nei
Lietuvoje, ypač pieno, kiaušinių ir mėsos. Kelionės ir pramogos taip pat kainuoja, todėl stipendijos
neužteko, kitą dalį pinigų buvau susitaupiusi pati.
8. KITA
Kad jau užsiminiau apie maisto produktus, Kipre sunku rasti mums įprastos juodos ar tiesiog
duonos, kiprietiškuose prekybos centruose nėra kefyro, varškės, sūrelių, tikros grietinės, taip, kad
atsivalgykit prieš išvykdami.
Rekomenduoju dalyvauti ESN renginiuose, nes savanoriai labai draugiški ir visada puikiai
praleisite laiką.
Taip pat Kipras turi Šiaurietiškąją – Turkiškąją pusę į kurią norint patekti reikia asmens
dokumento.
Kalbant apie atsiskaitymus, praktiškai visur galima atsiskaityti banko kortele, tik žinoma, ne
turguose. Taip pat gal kažkam bus aktualu, jie neturi tokių bankomatų į kuriuos galima įnešti
grynuosius pinigus.
Ir paskutinis patarimas: jei yra galimybė ir noras, rinkitės Erasmus+ studijos mainų programą,
nesvarbu kur, tiesiog naudokitės šiuo nerealiu šansu, atsipirks su kaupu!
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