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Miasto wymiany i dojazd z Polski 

Nikozja  

Transport z Polski możliwy do zrealizowania tanimi liniami lotniczymi (Ryanair/Wizz Air) z paru             

polskich miast (w moim przypadku była to Warszawa) do dwóch cypryjskich miast nadmorskich -              
Pafos lub Larnaka (w moim przypadku była to Larnaka). Następnie dojazd busami do Nikozji              

(rozkłady busów dostępne w internecie oraz na lotniskach). 

 

Uczelnia partnerska  

University of Nicosia (UNIC) jest uczelnią prywatną i największym uniwersytetem na Cyprze. Uczelnia             

kształci około 12 000 studentów. Ze względu na dobrą renomę oraz wysokie miejsca w rankingach               

uczelnia jest popularna wśród studentów z całego świata, na wielu zajęciach więc będziemy mieć              
możliwość pracować w międzynarodowych zespołach.  

 

Przedmioty  

UNIC posiada szeroką ofertę przedmiotów o różnym stopniu specjalizacji, ja wybrałam Social Media             

Marketing, Public Relations, Project Management i Advertising. Wszystkie przedmioty są prowadzone           
w sposób aktywny i angażujący studentów (brak podziału na wykłady i ćwiczenia).  

W ciągu semestru większość prowadzących przeprowadza Midterm - w moim przypadku były to             

projekty strategii oraz eseje. Pod koniec obowiązuje forma zaliczenia podana w Sylabusie przedmiotu             
- egzamin lub projekt. W moim przypadku były to: projekt strategii, egzamin z pytaniami otwartymi,               

egzamin z pytaniami mieszanymi.  

Przedmioty, na które uczęszczałam: 

● Social Media Marketing - zaliczenie w formie projekt (strategia social media dla wybranej             

firmy) + egzamin (pytania otwarte i zamknięte) 
● Public Relations Principle - zaliczenie w formie projektu końcowego (strategia PR dla            

wybranej firmy) 

● Project Management - zaliczenie w formie projektu (zaplanowanie realizacji projektu z           
wykorzystaniem narzędzia) + egzamin (pytania zamknięte i otwarte) 

● Advertising - zaliczenie w formie projektu (strategia reklamowa dla wybranej firmy z kraju             
pochodzenia) + egzamin (pytania otwarte) 

 

 

  



 

Zakwaterowanie  

Uczelnia posiada akademiki, jednak nie korzystałam z tej opcji zakwaterowania. Zdecydowałam się            
na współdzielenie wynajmowanego mieszkania z inną studentką z Polski. Uczelnia posiada kontakty            

do sprawdzonych Landlordów, oferujących mieszkania lub pokoje do wynajęcia (kontakt przez           
Accommodation Office https://www.unic.ac.cy/student-support/accommodation/) 

 

Komunikacja z Uniwersytetem 

Komunikacja z Uczelnią od początku przebiegała bardzo sprawnie - UNIC posiada dobrze            
funkcjonujące Erasmus Office. 

 

Koszty życia  

Na początku wymiany ze względu na wysokie zagrożenie epidemiologiczne zdecydowałam się na            
dokonywanie zakupów spożywczych online z dostawą do miejsca zamieszkania         

(https://www.supermarketcy.com.cy/), jednak oferta tego sklepu jest ograniczona, a ceny niektórych          

produktów niejednokrotnie mocno przewyższają ceny w sklepach stacjonarnych. Z tego względu           
większość zakupów realizowałam w Alphamega, najbardziej popularnej sieci cypryjskich         

supermarketów (mimo to polecam zakupy online w przypadku braku dobrego dojazdu i chęci kupna              
ciężkich produktów, np. soków i zgrzewek wody).  

Alphamega prowadzi system zbierania punktów za zakupy (przy pierwszych zakupach rejestrujemy           

swój paragon i zakładamy konto lojalnościowe, przy kolejnych zakupach pokazujemy kartę           

lojalnościową w aplikacji mobilnej). W Alphamega zawsze znajdzie się wiele produktów           
przecenionych, sklep oferuje wiele ciekawych promocji, warto więc to śledzić. 

Na Cyprze drogie jest mięso (nie jest również zbyt dobrej jakości) - dieta wegetariańska może być                
ratunkiem dla studenckiego portfela. 

Komunikacja miejska - bilety kupuje się przy wejściu do autobusów, nie ma możliwości płatności              
kartą, należy więc wyposażyć się w drobne. Cena za pojedynczy przejazd wynosi 1,50€ (bez              

przesiadki). Istnieją również bilety dzienne za 5€ umożliwiające korzystanie w ciągu dnia z całej sieci.               

W przypadku posiadania legitymacji studenckiej (cypryjskiej! lub zaświadczenia od uczelni, że jest się             
studentem) przysługuje zniżka 50%. 

 

Miesięczny czynsz za mieszkanie (dwie sypialnie, pokój wspólny, 

kuchnia i łazienka) 

650€ 

Opłata za śmieci  ok. 14€ za miesiąc 

4 GB internetu na kartę (z firmy Epic) 15€ 

Chleb ok. 2€ 

https://www.supermarketcy.com.cy/


 

Students’ life 

W Nikozji funkcjonują dwie organizacje studenckie, które organizują ciekawe eventy dla studentów,            
którzy spędzają wymianę na Cyprze (link do profilu na Facebook’u jednej  

z nich: https://www.facebook.com/ErasmusSocietyNicosia). Wydarzenia mają zróżnicowany      
charakter (zwiedzanie, wycieczki w góry, spotkania towarzyskie, itd.). 

 

Opinia ogólna: 

Uważam, że wybór Cypru jako kierunku wymiany w ramach programu Erasmus jest wspaniałym             
pomysłem, dla wszystkich tych, którzy chcą spędzić ten czas korzystając z edukacji na uczelni o               

dobrej renomie, korzystania z pięknych plaż i klimatu oraz poznawanie ciekawych ludzi, którzy             
chętnie roztaczają opiekę nad studentami z wymiany. 

https://www.facebook.com/ErasmusSocietyNicosia

