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Neapolis Univerza Paphos

Neapolis University Paphos (NUP) 
je zasebna Univerza v mestu Paphos na  
jugozahodni obali Cipra.   

NUP  je bila ustanovljena oktobra 2007 in 
vpisana v Register Univerz Ministrstva za 
šolstvo. Junija 2010 pa je pridobila licenco za 
javno-formalno delovanje.  

NUP ponuja diplomske in podiplomske 
programe iz ekonomskih in poslovnih ved, 
prava, zdravstvenih ved, arhitekture in 
okoljskega managementa, teologije in 
grške civilizacije. 

NUP ima od leta 2012 organizirano tudi 
izobraževanje na daljavo. 



Neapolis Univerza Paphos
NUP  ima svoj Campus, kjer je 
študentom omogočeno bivanje v 
popolnoma opremljenih sobah.  

Na NUP je vpisanih preko 15.000 
študentov, vsako leto sprejmejo 2.000 
do 3.000 novih študentov 

NUP študentom v času študija nudi 
podporo pri organiziranju kulturnih, 
umetniških in športnih dogodkov. 

Restavracija in kavarna, zunanji 
bazen, telovadnica in teniška 
igrišča  in  24-urno varovanje 
pomembno prispevajo h kvaliteti 
življenja in študija na NUP.



Neapolis Univerza Paphos 
Fotogalerija

Sprejem na recepciji NUP, kjer me je sprejela 
Christia Christodoulou, koordinatorja Erasmus + NUP ima svojo restavracijo, kjer ponuja študentom in profesorjem 

prehrano za vse okuse

Knjižnica in čitalnica, locirana v pritličju NUP poleg  
recepcije.

NUP ima tudi svojo telovadnico



Predavanja

Na NUP sem sodelovala s prof. dr. Adreasom 
Masourasom,  ki pokriva področje marketinga 
ter njegovim asistentom.  

Za skupino mednarodnih študentov sem izvedla 
tri predavanja: 

• “Communication and motivation in 
internal marketing” 

• "Effective Leadership - The Phenomena 
of  Organizational Energy” 

• “Communication and motivation - 
Emotionally intelligent communication”



Dan za Erasmus

Udeležila sem se tudi  srečanja “ErasmusDay” 

Študentom ter profesorjem sem predstavila 
Slovenijo in našo fakulteto MLC Ljubljana! 

• Med profesorji je veliko zanimanja za 
Erasmus izmenjavo na MLC Ljubljana.  

• Študentje NUP se v nekoliko manjši meri 
odločajo za Erasmus izmenjave v drugih 
državah (veliko je namreč tujih študentov, ki 
so prišli študirat na Ciper kot tudi  študentov 
na daljavo) 



Moja izkušnja

NUP je fakulteta z izjemno 
naprednimi programi. 

Velika vpetost v evropski prostor 

NUP številnim študentom 
omogoča tudi finančno podporo za 
študij. 

Gostoljubno in prijazno osebje 

Radovedni  in motivirani študentje 

Kvalitetno študijsko okolje 



Paphos v sliki 
Paphos je moderno mesto, toda z bogato arheološko dediščino. Tukaj naj bi se rodila grška boginja 
Afrodita. Mesto, poleg zanimivih plaž, krasijo tudi številne antične izkopanine ter mozaiki iz 
obdobja 600 - 400 let pr. n. št.  Mesto šteje 34.000 prebivalcev, glavna dejavnost pa je turizem. 


