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Szkoła zagraniczna  

Liczba studentów: regularni ok. 600, w tym nie tylko z Cypru, ale także z innych krajów 

(z którymi rząd Cypru ma podpisane umowy) : m.in. z Grecji, Etiopii, Turkmenistanu, Rosji, 

Kosowa, Macedonii, Szwecji, Jemenu i są oni normalnymi studentami Uniwersitetu. Ponadto 

podczas mojej wymiany łącznie ze mną  było 7 Erasmusów (z Czech, Niemiec, Latwii i 

Słowakii).  

Lokalizacja uczelni : Neapolis University Pafos znajduje się w miejscowości Kato 

Paphos we wschodniej części miasta. Dojazd z Polski wygląda w następny sposób:   

Lotnisko Kraków(KRK) – Paphos(PFO) 

 

Lotnisko znajduje się poza miastem, więc są 2 opcji dojazdu w miasto Paphos: 

Taksówka(ok. 30 euro) lub autobus 612(2.5 euro w godzinach dziennych, oraz 5 euro w 

godzinach nocnych), który jedzie w port Pafosa przez Neapolis University Pafos. 

Kampus: Neapolis University Pafos posiada jeden kampus. Tutaj regularni studenci 

mają zajęci i mieszkają. Kampus posiada: własną bibliotekę, kafejkę internetową, stołówkę, 

kompleks sportowy (hala sportowa, 2 siłownia, basen, boisko do piłki nożnej, kort tenisowy), 

pralnia. Generalnie wszędzie można złapać WI-FI, wystarczy iść do recepcjonisty, by „wgrał” 

Ci hasło do internetu.  
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Gabinet informatyki 

 

Podwórek wewnętrzny 

Ksero/Drukowanie: Publiczne skanery i ksero są w hali przy wejsciu, na każdym piętrze 

oraz kilka w bibliotece, ale żeby z nich skorzystać trzeba mieć legitymacę studencką i mieć na 

niej pozytywny bilans, doładować ją można gotówką w bibliotece. Lub wystarczy pójść do 

koordynatora, by móc skorzystać z jego skanera/ksero.   

Co warto zabrać ze sobą: To zależy od tego, czy jesteś mężczyzną czy kobietą i w jakim 

semestrze się wybierasz. Jeśli ktoś bardzo lubi sport i wszelkie rodzaje aktywności fizycznej, to 

radzę zabrać ze sobą dużo ciuchów i akcesoriów sportowych. Jeśli chodzi o kwestie higieniczne, 

to przed wylotem proponuję poczytać sporo na temat tzw. Zrobiłem mały research i mniej więcej 

tydzień przed wylotem zacząłem brać lekarstwa osłonowe, by ochronić żołądek przed różnymi 

sensacjami. Ponadto, przynajmniej na samym początku, lepiej unikać świeżych owoców, 

typowo orientalnych potraw niedostępnych w Polsce i nieprzegotowanej wody. Myślę, że to 

powinno wystarczyć – mnie bynajmniej to nie dopadło. Warto mieć ze sobą własnego laptopa, 

przydałaby się jakaś zewnętrzna pamięć (pendrive) oraz dokumenty potwierdzające, że zostałeś 

zaakceptowany do wyjazdu na Erasmusa tutaj.  
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Opieka uczelni zagranicznej  

Praktycznie wszyscy, których tutaj poznałem (nieważne z jakiego kraju), bardzo mi 

pomagali w wielu różnych sytuacjach. Generalnie rzecz biorąc, gościnność i chęć pomocy to 

jeden z największych plusów, jakich tutaj doświadczyłem. W związku z małym rozmiarem miasta 

oraz uczelni na facebooku nie było różnych grup w stylu „Erasmus in Paphos”, najbliższą z 

dostępnych jest „Erasmus Nicosia”. Tam można się dowiedzieć o jakichkolwiek imprezach oraz 

zniżkach dla studentów z wymiany międzynarodowej na Cyprze.  

Kwestia biura międzynarodowego jest mi nieznana, gdyż w takiej formie nic takiego 

tutaj nie występuje. Mój koordynator pełnił podobną funkcję i u niego otrzymywałem 

informacje, jakie były mi potrzebne.  

Zakwaterowanie. Najgorsza strona, z której uwidziałem tą uczelnię, więc odrazu 

polecam wynająć własne mieszkanie w pobliżu. Wyjdzie to trochę drożej, ale nie jest warto 

cierpieć wspólną z Grzekami lodówkę(z ktorej raptownie znikają wszystkie produkty), oraz 

brudną prawie cały czas kuchnię. Załatwić oddzielną lodówkę się nie udało, a kiedy 

zdecydowałem wykwaterować się – otrzymałem niegatywną odpowiedż, oraz byłem 

przymuszony pod grożbą niewysłania transkryptu zapłacić za miesiąc z gory i stracić 

kaucje(razem – 900 euro).  

 

Lodówka wspólna 
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Pokój i łazienka 

Wybrane Przedmioty 

Pierwotnie wybierałem nieco inne przedmioty. Po przyjeździe okazało się, że jednak 

niektórych nie będzie, więc musiałem nanieść pewne korekty w LA. Co było najfajniejsze, to to, 

że większość zajęć mieliśmy w normalnych klasach z cypryjskimi studentami (w grupach 

international). Zajęcia w 100% były realizowane w języku angielskim – umiejętności językowe 

wykładowców oceniłbym na bardzo satysfakcjonujące. Co ciekawe, w Neapolis University 

Pafos w ciągu jednego semestru są dwie sesje egzaminacyjne(Midterm and Final). Pierwsza w 

połowie semestru, natomiast druga, końcowa i podsumowując. W większości wypadków, 

należało też udokumentować swoją aktywność na zajęciach, przesyłając profesorom własne 

prace i prezentacje. Zajęcia głównie były prowadzone w formie luźnych wykładów i rozmów z 

wykładowcami, a także przedstawieniem zagadnień w postaci prezentacji Power Pointa.  
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Egzamin 

Sposoby zaliczania poszczególnych przedmiotów: 

Business Decision Making – 2 egzaminy (w środku i na koniec semestru), prezentacja 

PowerPoint w grupie, aktywność na zajęciach (końcowa ocena jest ważona w stosunku 60% - 

egzamin końcowy do 40% - egzamin w środku.  

Behavioural Economics – miałem esej, natomiast na koniec egzamin z całego semestru 

– ocena końcowa to 80% z egzaminu oraz 20% z eseju. No i oczywiście bardzo ważna jest 

również obecność i aktywność na zajęciach.  

Academic Writing, Communication Skills and Foreign Language – 2 egzaminy (w 

środku i na koniec semestru), prezentacja PowerPoint w grupie, aktywność na zajęciach 

(końcowa ocena jest ważona w stosunku 60% - egzamin końcowy do 40% - egzamin w środku.  

Computer skills – 2 egzaminy (w środku i na koniec semestru), prezentacja PowerPoint 

w grupie, aktywność na zajęciach (końcowa ocena jest ważona w stosunku 60% - egzamin 

końcowy do 40% - egzamin w środku.  

Corporate Governance and Business Ethics – 2 egzaminy (w środku i na koniec 

semestru), prezentacja PowerPoint w grupie, aktywność na zajęciach (końcowa ocena jest 

ważona w stosunku 60% - egzamin końcowy do 40% - egzamin w środku.  

Performance Management – 2 egzaminy (w środku i na koniec semestru), prezentacja 

PowerPoint w grupie, aktywność na zajęciach (końcowa ocena jest ważona w stosunku 60% - 

egzamin końcowy do 40% - egzamin w środku.  
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Wydatki  

Wydatki miesięczne są o 1/3 wyższe, niż zwiększony stypendium(~830 euro). Składają 

się z 450 euro za akademik, oraz 250 euro za żywienie(zwykle miałem 2 paragonuy z 

supermarkiety tygodniwo, ktorze wynosiły ok. 32 euro) 

 
i 100-150 euro na inne wydatki(komisje bankomatowe, druk, pranie, dojazdy itp).  Komunikacja 

miejska w Ankarze jest mniej-więcej dobra. Rozkładów jazdy nie ma na samych pprzystankach, 

ale można ich znalezć na internetach, punkutualność auytobusów jest do przyjęcia, a zniżka 

studencka wynosi 50%.. Koszty biletów są zbliżone do tych białostockich. W moim przypadku, 

gdy wracałem wieczorem,miałem prosty autobus od centrum do porta(618), a pózniej od porta 

do Uniwersiteta(611). Polecam kończyć swoje przygody w mieście przed 21, żeby zdążyć na 

bilety po 1,25, a nie jechać za 2,50(bilety jednorazowe).  

W kampusie znajduje kefeteria, w której ceny są dość wysokie, ale wszystko jedno tańsze, 

niż inne reustauracje i kafeterii na 1 linii(przykładowo: herbata za 4 złote, duża kanapka z 

kurczakiem, pomidorem i ogórkiem, coś w stylu kebaba – 20 złotych, batoniki – od 4 do 10 

złotych, dania gorące opłacane za talerz – 25 złotych bez mięs, oraz 32 złotych z mięsem). 

  

W związku z powyższym, cena dziennego utrzymania jest dość wysoka, ale do przyjęcia, 

polecam gotować samodzielnie w kuchni akademika lub wynajętego mieszkania. 
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Strona towarzyska 

Do zwiedzenia polecam: 

Kykkos monastery; 

  

 

Saint Neophiotos monastery 
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Edro III Shipwreck: 

   

Paphos harbour; 
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Caravella(Paphos); 

 

Suite 48(Grill bar); 

Muse(Restauracja); 

Limassol; 

Nicosia. 


