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Report: Erasmus+, European University Cyprus 

 
Výmenný pobyt v rámci programu Erasmus+ jednoznačne odporúčam vyskúšať 

a zažiť. Pre mladého človeka je to výborná skúsenosť, ktorá prispieva k rozvoju osobnosti 

hneď viacerými faktormi: študent rozvinie v prvom rade jazykové schopnosti, učí sa reagovať 

na podnety v cudzom jazyku, ďalej sa naučí spoliehať sa sám na seba a svoje schopnosti, tým 

pádom sa učí samostatnosti a sebadôvere. V neposlednom rade treba spomenúť aj vedomosti 

získané štúdiom na zahraničnej univerzite a nahliadnutie do odlišného spôsobu výučby, 

ale taktiež možnosť zoznámenia sa a formovania vzťahov s ľuďmi z celého sveta. 

 

Cyprus ako destinácia výmenného pobytu Erasmus+ je podľa mňa ideálna, aspoň ja 

som ju považovala za najlepšiu voľbu a raj na zemi. Spočiatku sa síce nevyhnete kultúrnemu 

šoku z inej mentality domácich, troška chaotickej organizácii takmer všetkého, no odhliadnuc 

od toho, treba si uvedomiť to pozitívne. Cyprus je krajina s nádhernou scenériou zahŕňajúcou 

pláže, útesy, hory, v teplej 

subtropickej klíme, ľudia sú 

priateľskí a nápomocní, veľká 

väčšina ovláda anglický jazyk, 

čiže dohovoriť sa nie je 

absolútne žiadny problém. 

Nevyhovujúce sú ceny, ktoré 

ako dôsledok ekonomickej 

krízy v predošlých rokoch 

vyleteli astronomicky nahor, 

čiže treba rátať s tým, že 

základné ale aj niektoré iné 

potraviny sú dva až tri krát 

drahšie. Samozrejme nájdu sa 

aj cenovo porovnateľné 

produkty.  

 

European University Cyprus je súkromná vysoká škola, a teda bazíruje na držaní si 

vysokej úrovne ponúkanej služby a takisto prostredia. Škola je modernizovaná a vybavená od 

kaffeterie, učební, sociálnych zariadení, copy centra, knižnice atď. na vysokej úrovni a ku 

všeobecnej spokojnosti študentov i vyučujúcich. Učitelia sú ústretoví a priateľskí, ochotní 

pristúpiť na kompromis a pomôcť, ale teda záleží ktorí, nakoľko ja som mala len pozitívnu 

skúsenosť, nemôžem tvrdiť opak. Systém výučby je podobný tomu nášmu, avšak hodiny sú 

realizované viac aktívnym spôsobom založeným na participácii študentov v dialógu 

s učiteľom. Učitelia občas odľahčujú situáciu, sú vtipní a prednášajú zaujímavým a pútavým 

spôsobom. Hodnotenie predmetov pozostáva väčšinou z účasti a participácie na hodinách, 

projektu počas semestra, väčšinou ide o prezentáciu alebo napísanie seminárky, midtermu 

a záverečnej skúšky. Sú tri typy testov: essay questions, multipe a true/false testy a open book 

skúška, a výber typu záleží od predmetu, učiteľa a jeho preferencií. Ako jedno z najväčších 

pozitív EUC a ich výučbového systému by som vyzdvihla nebazírovanie až natoľko na 

zbytočných teoretických faktoch, ale prikladanie väčšieho dôrazu využitiu poskytnutých 

informácií v praxi. Ako som teda už spomenula, do školy chodiť treba, ale je to všetko len 

o Vašej schopnosti optimalizovať a zmenežovať si svoj čas v zahraničí a vytvoriť si dobrý 

rozvrh.  
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V mojom prípade za najväčší prínos pobytu v zahraničí považujem rozvinutie 

takzvaných soft managerial skills, schopnosť operatívne reagovať na zmeny a neočakávané 

udalosti, schopnosť prispôsobiť sa novému prostrediu a v neposlednom rade posunie si 

svojich hraníc a vystúpenie z komfortnej zóny. Pobyt v zahraničí ma zmenil vo veľkej miere 

a trúfam si povedať, že výrazne prispel k môjmu osobnostnému rozvoju, za čo som nesmierne 

vďačná. 

 

Každý zahraničný 

pobyt je individuálny 

a záleží len na Vás, čo si 

z neho odnesiete. Podľa 

môjho názoru je dobré si 

pred odchodom na 

Erasmus+ stanoviť ciele a 

očakávania, ktoré chcete 

počas pobytu v zahraničí 

naplniť, a taktiež sledovať 

cestu k týmto zmenám 

a cieľom. Preto odporúčam 

ísť do toho naplno hneď od 

začiatku, nestrácať 

drahocenný čas tým, že sa 

necháte spútať strachom a  

stresom z neznámeho 

a z nových ľudí. Koniec 

koncov, môže to byť time of your life. 

V prípade otázok, kľudne sa na mňa obráťte. Rada pomôžem, poradím. 

      Lenka Križková 
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