Izmenjava na Cipru, University of Cyprus, Nicosia, 2016
Za izmenjavo sva se skupaj s kolegom odločila za Department of Computer and Electrical
Engineering, University of Cyprus, ki se nahaja v Nikoziji, glavnem mestu Cipra. Pogodbo med
fakultetama sva morala urediti sama, ker do takrat še ni obstajala. Ciper je res zanimiva država,
z zelo toplim podnebjem, zanimivo zgodovino in kulturo. Lahko rečem, da se do zdaj še nisem
kopal v morju sredi novembra. Večina ljudi tam ima pristop »take it easy« in »don't worry, we
can solve it, no problems«, tako da se da vedno vse zmenit, samo bo verjetno malo trajalo. Naj
dodam še, da je severna tretjina otoka od leta 1974 (ilegalno) okupirana s strani Turčije. Na
splošno je bila izkušnja res odlična in vsakemu, ki razmišlja o Erasmus izmenjavi, toplo
priporočam to destinacijo, ne bo razočaran.

Nastanitev
Nastanitev je možno najti preko različnih virov. Najlažji je verjetno seznam, ki ga mesečno
objavlja univerza, vsebuje pa splošne opise, lokacijo in kontakte. Nekje sredi semestra
povprašajo študente za podatke o trenutni nastanitvi, da lahko seznam sproti dopolnjujejo za
bodoče študente. Veliko se tudi oglašuje v raznih Erasmus skupinah na Facebooku. Tako smo
tudi našli naše stanovanje. Spodaj je slika naše dnevne sobe. Cena za najem je bila 230€-250€
na sobo na mesec (3 sobe).

Opcija je tudi, da se išče na raznih portalih po privatnih oglasih (bazaraki.com – podobno Bolhi),
ampak po navadi lastniki niso pripravljeni oddajat za obdobje pod polovico ali celoto leta. Iz
istega razloga je izguba časa iskanje po nepremičninskih agencijah, kjer pa ne oddajajo pod
enim letom (vsaj takšne so moje izkušnje).

Glede lokacije v mestu je seveda možnosti ogromno, kriterij pa je odvisen od osebe – nekako bi
jih lahko ločil na: blizu fakultete, blizu večine ostalih Erasmus študentov, blizu centra mesta.
Na voljo so še študentski domovi, ampak so še malo dražji od večine sob v privatnih stanovanjih
in se delijo po principu prvi pride, prvi melje. Najboljše se ji prijavit isto minuto, kot se odpre
razpis.

Transport
Za prevoz na in iz Cipra je več možnosti. Leti iz Ljubljane grejo z družbo Aegean Airlines, s
prestopom v Atenah. Na voljo so tudi leti z nizkocenovnimi družbami, naj omenim družbi
EasyJet in WizzAir, ter letališča Milano, München, Budimpešta in Beograd. Glavno letališče na
Cipru je Larnaca. Odsvetujem prihod preko okupirane Turške strani otoka. Načeloma sicer EU
državljanom ne komplicirajo, ampak sem slišal za nekaj primerov, kjer koga niso spustili čez
mejo zaradi »ilegalnega vstopa na otok«.
Za po Nikoziji in Cipru je seveda najcenejša opcija javni prevoz, študentske cene kart so
prebavljive s 50% popusta. Naj omenim, da je povprečen interval mestih avtobusov med pol ure
in uro, tako da že prevoz na drug konec mesta zahteva nekaj planiranja. Medkrajevni avtobusi
vozijo na kakšno uro in pol med turistično sezono, potem se interval poveča. Taxiji na Cipru niso
poceni, tako da si jih je najboljše deliti, če so potrebni.
Na plažo je v ne-zimskih mesecih najbolje iti z avtobusom. Toplo priporočam obisk Nissi Beach
(na sliki spodaj).

Odličen način za pogledat celoten otok je najet avto z nekaj osebami za kakšen dan ali dva izven
glavne turistične sezone. Treba pa je malo popazit, ker so na Cipru sistem pobrali od Britanije in
zato vozijo po »napačni« strani ceste.
Na voljo je tudi nekaj destinacij izven države, najbolj popularne so Grčija, Gruzija, Turčija in
Izrael. Zelo poceni letalske karte se da dobit za prvi dve destinaciji (rang nekaj 10 EUR).
Izmenjavo smo zaključili z izletom v Gruzijo - Tbilisi, kjer smo preživeli res lepo novo leto in si
ogledali kup bližnjih znamenitosti.

Fakulteta
Univerza je za mediteransko državo in glede na ciprski pristop k življenju precej dobro
organizirana in se pretežno nahaja na obrobju Nikozije na skoraj čisto novem kampusu, ki je
delno še v izgradnji (slika spodaj).

V Erasmus pisarni so odzivni, redno odpisujejo na maile, gospa Chariklia Charalambous, ki je
odgovorna za prihajajoče študente, pa je aktivna tudi na Facebooku.
Predavanja potekajo praviloma v grščini, tako da se je v takem primeru potrebno s profesorjem
pogovorit in zmenit za alternativen način opravljanja predmeta. Profesorji na Department of
Computer and Electrical Engineering niso nič komplicirali, tako da se je dalo vse lepo zmenit,
čeprav je bilo sem in tja na kakšen odgovor na mail treba počakat tudi po slab teden dni.
Preko fakultete deluje tudi več skupin, ki se posvečajo tujim študentom, npr. ESN in
International Students Club. Nekaj takih skupin je tudi na drugih nikozijskih univerzah. Redno
organizirajo izlete, zabave in druge dogodke.

Prehrana
Lahko rečem, da kakšne subvencionirane prehrane na Cipru za študente ni, tako da se najceneje
kuha in je doma. V trgovinah so cene za kakšne 10% - 20% dražje kot v Sloveniji (z izjemo pijače,
ki je cenejša). Na kampusu je restavracija, kjer so obroki po 6+ EUR. V drugih restavracijah po
mestu pa cene zelo hitro še zrastejo. S konkurenčnimi cenami je popularna dostava na dom, ki
zna pogosto biti cenejša od obiska v restavraciji! Na splošno ciprska dieta vsebuje veliko mesa (v
večini jedi!), ampak imajo dobro izbiro ostalih stvari v trgovinah in restavracijah. Popularne jedi:
souvlaki (ražnjiči), sheftalia, gyros...

Ocena
Po lestvici od 1-5 bi celotno izmenjavo ocenil z dobro 4, pa še to samo zaradi tega, ker je
semester trajal samo 4 mesece. Ostalo je bilo res zelo dobro, zato je pa čas tako hitro šel.
Podporo pred in med izmenjavo bi po isti lestvici ocenil s 5 na domači strani in 4 na ciprski
zaradi dolgega čakanja in nerednega obveščanja med obravnavanjem prošnje za vzpostavitev
pogodbe. Drugače pa lahko rečem samo »thumbs up and keep going«.
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