


SPLOŠNE INFORMACIJE

• UCY se nahaja v Nikoziji, 
glavnem mestu Cipra, na grški 
strani.

• Je edina javna univerza na 
Cipru in tudi najbolj 
spoštovana. Večina 
najuspešnejših dijakov na 
otoku si za nadaljnji študij 
izbere UCY.

• Univerza je sestavljena iz 
dveh kampusov, starega in 
novega. Večkrat dnevno iz 
enega v drugi del vozi 
brezplačen univerzitetni 
avtobus.



KOLEDAR PREDAVANJ

• Zimski semester se prične 
septembra in se konča z 
izpitnim preverjanjem pred 
koncem decembra (sept-
dec).

• Poletni semester se prične s 
tretjim tednom v januarju in 
traja do konca maja (jan-
maj).

• Skupno trajanje obeh 
semestrov je 8 mesecev.



PRAVNA FAKULTETA

• Vsak semester univerza ponudi 6 predmetov 
(vsak je vreden 6 ECTS)

• Zimski semester 2012/2013: Mednarodno pravo, Pravna 

psihologija, Organiziran kriminal, Kazensko pravo – posebni del, Pravna 
teorija, Gospodarsko pravo.

• Poletni semester 2012/2013: Kriminologija, Mednarodno 

pravo človekovih pravic, Kazensko pravo II, Kazensko procesno pravo, 
Zasebno mednarodno pravo, Evropsko javno pravo.



PRAVNA FAKULTETA

• Pri določenih predmetih so predavanja 
obvezna, saj so združena z domačimi študenti 
in se izvajajo v angleščini.

• Pri večini predmetov se izvaja individualno 
delo; tedenski sestanki s profesorji, 
samostojno učenje, preverjanje znanja, 
seminarske naloge, predstavitve.

• Možna je tudi izbira predmetov iz drugih 
oddelkov; Ekonomija, Uprava… 



UČENJE GRŠČINE

• Študij na UCY poteka v 
angleščini, kljub temu pa 
Univerza (School of Greek
Language) ponuja brezplačno 
učenje grščine.

• Tečaj prinese 9 ECTS.
• Možnosti so 3:

1. intenziven 4-tedenski tečaj v avgustu 

2. tečaj v prvem semestru (3x na teden 
po 2 uri)

3. tečaj v obeh semestrih (2x na teden 
po uro in pol)



UČENJE GRŠČINE

• Sama sem se udeležila intenzivnega 4-tedenskega tečaja 
grščine v avgustu. Tečaj je organiziran na visokem nivoju; 
naučiš se veliko. Tečaj poteka od ponedeljka do petka od 
9:00 do 14:00. 

• Dvakrat tedensko (srede, sobote) organizirajo brezplačne 
izlete po otoku! (super priložnost za odkrivanje otoka in 
druženje z ostalimi udeleženci tečaja, ki so v drugih 
skupinah – tečaja se ne udeležijo samo bodoči Erasmus
študentje, ampak tudi zunanji udeleženci).

• Tečaj omogoča prilagoditev na novo okolje še pred 
začetkom študijskega leta, spoznavanje bodočih Erasmus
študentov, otoka, kulture.

• Super izkušnja!



NASTANITEV S STRANI UCY

• Univerza ponuja dva tipa nastanitve:

1. študentski dom (120 €): soba z lastno 

kopalnico, deljena kuhinja z 12-imi osebami

2. študentski apartma (250 €): stanovanje  si deliš z

še eno osebo, vsaka ima svojo sobo, svojo kopalnico, 
skupni (popolnoma opremljeni) kuhinja in dnevna soba

• Število mest je omejeno, zato je potrebno dokaj 
hitro oddati prijavnico (housing@ucy.ac.cy)



STROŠKI ŽIVLJENJA NA CIPRU

• Cene hrane in kozmetike so v povprečju nekoliko 
dražje (10-30%) kot v Sloveniji, predvsem uvoženi 
izdelki

• Javni prevoz: zelo poceni (mestni avtobus 50c za 
študente, medlokalni avtobusi - največ 5€ za 
povratno karto), vendar ne vozijo zelo pogosto –
na Cipru ima skoraj vsak svoj avto )

• Cene najema stanovanj: okrog 250 € + stroški 
(skupaj približno 300€ - OK standard)



UNIVERSITY OF CYPRUS

• Knjižnica (star kampus)

• Cafeteria (star kampus)

• Računalnica (star 
kampus)

• Kioski, lokali in 
restavracije (nov 
kampus)

• Športni center (nov 
kampus)



VIDEO

• Predstavitveni video University of Cyprus si 
lahko ogledate na spletni strani 
http://www.ucy.ac.cy/goto/pure/en-
US/HOME.aspx

(na koncu strani kliknite na ‘Watch short
movie on UCY’)

http://www.ucy.ac.cy/goto/pure/en-US/HOME.aspx
http://www.ucy.ac.cy/goto/pure/en-US/HOME.aspx
http://www.ucy.ac.cy/goto/pure/en-US/HOME.aspx


ŠPORTNI CENTER

• Popolnoma nov športni 
center omogoča študentom 
brezplačno uporabo:
– Fitnes
– Squash
– Badminton
– Ure karateja
– Aerobika
– Pilates
– Namizni tenis
– Tenis (zunaj)
– Odbojka na mivki (zunaj)
– Umetno nogometno 

igrišče (zunaj)
– Košarka (zunaj)



ZABAVA

• Organizirane zabave s 
strani različnih 
študentskih organizacij.

• Pestro nočno življenje v 
Nikoziji, za vsakega se 
najde nekaj. Od kavarnic 
za tiste bolj mirne, pubi, 
lokali, vinske kleti, lounge
klubi, nočni klubi.

• Agia Napa, mesto na jugu 
otoka znano kot Ibiza 
Vzhodne Evrope.

• Zabave na plažah in 
ladjah.



PO ČEM JE ZNAN CIPER?

• Tretji največji otok v Sredozemlju
• Razdeljen je na grški in turški del, Nikozija je zadnje

glavno mesto, ki je razdeljeno. V EU je samo grški-
južni del

• “Afroditin” otok
• Ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij
• Čudovite, raznovrstne plaže
• Ena najnižjih stopenj kriminala v svetu
• Sonce sije 345 dni na leto
• Bogata zgodovina: gradovi, pristanišča, cerkve
• Izjemno prijazni, odprti in ustrežljivi ljudje

Skoraj vsi govorijo angleško
• Mediteranska kuhinja
• Pozimi so nekatere ciprske gore zasnežene in omogočajo smučanje
• Odlična popotniška točka; bližina Turčije (poceni letalske karte – Istanbul, Ankara), 

Libanon, Izrael, Jordanija, Egipt, Grčija. Ryanair do Krete, Barcelone…



CYPRUS IS ALWAYS A GOOD DECISION!


Za dodatne informacije me 
lahko kontaktirate na:

ana_kalisnik1@yahoo.com


