
 

 
ERASMUS+ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS 

 
Ahojte! Počas svojho štúdia som sa zúčastnila Erasmu trikrát, z toho dva semestre som bola na EUC a kľudne by som šla zasJ. V oboch prípadoch som bola na Cypre cez 
zimný semester v rokoch 2020/2021 a 2021/2022, to znamená, že počas pandémie COVID-19. Nemáte sa čoho báť, EUC to má perfektne zvládnuté, študentom poskytuje 

bezplatné testovanie a výučba prebieha online aj fyzicky v triede zároveň. 
 

AK BY STE MALI DODATOČNÉ OTÁZKY PÍŠTE KEDYKOĽVEK NA E-MAIL:  KHENSEL111@GMAIL.COM 

 

 UBYTOVANIE 
Univerzita poskytne študentom internát ak on požiadajú, avšak 
internáty sú tam výraznejšie drahšie ako ubytovanie, ktoré si 
zoženiete sami. Priemerná cena ubytovania na Cypre je 350-400 
EUR. V Nikózií sú rôzne ubytovacie zariadenia pre Erasmus 
študentov, tie sú však častokrát dosť zanedbané. Ja som prvýkrát 
bývala v budove Apollonos v centre mesta, kde je 5 apartmánov. 
Všetko bolo čisté, moderné a funkčné. Spoločné priestory chodila 
upratovať agentúra každú sobotu. Druhýkrát som bývala v byte s 
dvoma veľkými terasami na grilovanie alebo párty.Určite odporúčam, 
apartmán je blízko univerzity, plne zariadení s internetom, práčkou a 
majitelia sú veľmi priateľskí, takže keby ste niečo potrebovali radi 
vám pomôžu. 
 

  UNIVERZITA 
EUC je moderne zariadená, plná zahraničných študentov z  krajín ako 
Palestína, Izrael, Grécko, Nemecko a Dánsko. Kurzy sú ponúkané 
v Angličtine a Gréčtine. Výhodou je, že Cyprus je bývala Britská kolónia 
takže všetci profesori hovoria po anglicky. Semester zvyčajne začína 
a končí neskôr ako na našej univerzite. Kurzy zahŕňajú midterm, 
assigment a záverečnú skúšku.  
Univerzita ponúka dostatočné množstvo predmetov angličtine zhodných 
s naším sylabom J. Počas semestra je možné sa prihlásiť aj na 
voľnočasové kurzy ako sú: jóga, tenis, futbal a iné. Kredity za tieto kurzy 
však nedostanete.  
 

 LETY 
Keď chcete letieť na Cyprus máte 2 možnosti, a to do Larnaky alebo 
Phafosu. Ryanair ponúka v lete linku Bratislava- Phafos ja osobne by 
som šla trasu Viedeň – Larnaca, pretože Larnaka je asi 40 minút od 
Nikózie naopak z Phafosu sa dostať do Nikózie trvá až 3 hodiny. 
Tranzit Kapnos Cyprus z letiska chodí približne každé dve hodiny 
cena je len cca 6 EUR . Taxík cca 40 EUR. Nikdy nelietajte na 
tureckú stranu môžete mať z toho problém. 
 

  CESTOVANIE 
Nikózia je na Cypre nazývaná aj ako mesto študentov. Určite spoznáte 
veľa ľudí z rôznych krajín a odnesiete si množstvo zážitkov. Cyprus ako 
malý ostrov ponúka veľa možnosti na cestovanie v lete aj v zime. 
Nekonečne veľa pláži, eventov, trhov,  kultúrnych podujatí a iné. Z 
Cypru sa viete veľmi ľahko a lacno dostať do Izraela a Jordánska alebo 
tureckú stranu Cypru. Turecká strana ponúka veľmi veľa fake produktov, 
neodporúčam ich kupovať, lebo kvalita je veľmi nízka a pri návrate na 
grécku stranu budete musieť zaplatiť clo z tovaru. 
 



 VÝDAVKY 
Grant vám určite nepostačí na celý semester. Celkové priemerné 
náklady sú vyššie približne o 30% v porovnaní so Slovenskom. 
 

  NEVÝHODY 
Nikdy sa nespoliehajte na verejnú dopravu, vždy mešká alebo poprípade 
spoj nikdy nepríde- 

 ODPORÚČANIA 
-nezabudnite si zobrať cestovný adaptér pre používanie v UK  
-ak idete na zimný semester tak si pribaľte aj niečo teplé (od 
decembra býva v budovách dosťzima)  
-zíde sa vám Revolut karta (používajú ju tam všetci, aj na trhu)  
-ak budete bývať blízko tureckej hranice určite používajte SIM kartu, 
ktorú vám dá na začiatku semestra univerzita, lebo inak budete dosť 
zhrození, keď vám príde faktúra od slovenského operátora 
 

  UŽ ITOČNÉ LINKY 
Ubytovanie: 
https://www.facebook.com/marketplace/item/663132381384981/ 
http://apollonoshall.com/ 
Tranzit: 
https://kapnosairportshuttle.com/ 
Výber predmetov/kurzov: 
https://euc.ac.cy/en/programs/ 
 
 

     

 
 
 
 
 
 



 

 


