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Informacje o Uczelni przyjmującej:
Limassol College to prywatna uczelnia na Cyprze, w której kształci się około 200 studentów. Uczelnia prowadzi trzy letnie studia w obszarze: Dietetyki i Kosmetologii. Obecnie obie dziedziny bardzo prężnie rozwijają się na Cyprze i absolwenci Limassol College bez problemu zdobywają pracę. Po zakończeniu nauki studenci uczelni otrzymują tytuł licencjata. Uczelnia jest niewielka, ale bardzo dobrze i nowocześnie wyposażona. Podobnie jak WSBiNoZ kształci w profilu praktycznym stąd profesjonalnie wyposażone pracownie. Studia prowadzone są w języku greckim, ale większość materiałów jest także dostępna w języku angielskim dla studentów z zagranicy.


Dzień pierwszy – 5 października 2017 r.
Pierwszego dnia naszego pobytu na Cyprze udałyśmy się do Limassol College, gdzie byłyśmy umówione z Panią Soulą Zavou Koordynatorką programu Erasmus +. Limassol College już pierwszego dnia zrobił na nas bardzo dobre wrażenie, ze względu na kompetentnych i przyjaźnie nastawionych pracowników administracji oraz nowoczesną infrastrukturę uczelni. Nasze spotkanie rozpoczęło się od wymiany ogólnych informacji o naszych Uczelniach: liczbie studentów, kierunkach kształcenia, kadrze dydaktycznej, współpracy z rynkiem pracy. 
Limassol College prowadzi dwa kierunki studiów: Dietetykę i Kosmetologię, a programy kształcenia są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Pani Soula Zavou opowiedziała nam, że obie dziedziny są obecnie bardzo popularne na Cyprze a sektor usług kosmetologicznych i porad dietetycznych prężnie rozwija się, stąd absolwenci Limassol College bez problemu znajdują zatrudnienie. Jednocześnie wymogiem zdobycia pracy w tych zawodach jest nabycie wiedzy i umiejętności podczas 3 letnich studiów. Wprowadzone standardy nauczania mają być w konsekwencji gwarancją wysokiej jakości oferowanych usług. 
Po spotkaniu miałyśmy okazję zwiedzić Uczelnię: profesjonalnie wyposażone pracownie wizażu, kosmetologiczną, dietetyczną, aulę oraz bibliotekę. Miłym zaskoczeniem był fakt, że pracownia wizażu wyposażona była w kosmetyki do makijażu polskiej marki INGLOT. 

Dzień drugi – 6 października 2017
Podczas drugiego dnia naszego pobytu w Limassol College poznałyśmy nauczycieli 
i koordynatorów prowadzonych na Uczelni kierunków. Podczas rozmów Pani Anna Drobnik miała okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z programem studiów i formami prowadzenia zajęć. Pokazałyśmy także zdjęcia bazy dydaktycznej WSBiNoZ. Przedstawiciele Limassol College byli pod wrażeniem naszych pracowni, w szczególności pracowni kosmetologicznej Klapp oraz pracowni masażu Habys. 
Tego dnia dowiedziałyśmy się także o metodach, technikach i narzędziach marketingowych wykorzystywanych w promocji studiów i Uczelni. W Limassol College nie ma odrębnego biura ds. promocji i marketingu. Obszar ten koordynuje właściciel szkoły, a duży wkład w promocję mają sami studenci, którzy chętnie angażują się w różnego rodzaju eventy, akcje promocyjne, targi. Uczelnia organizuje także szereg akcji charytatywnych i blisko współpracuje z kościołem. Przed świętami studenci kierunku dietetyka przygotowują słodkie wypieki, które przekazywane są na aukcje charytatywne, zaś studenci kosmetologii często biorą udział w imprezach skierowanych do dzieci, podczas których wykonują między innymi kolorowe makijaże buzi. 
Ponadto dowiedziałyśmy się także, że Limassol College reklamuje się w prasie, radiu oraz w telewizji. Organizowane są pokazy i prelekcje w szkołach średnich. 

Dzień trzeci – 9 maja 2017
Ponieważ Uczelnia na Cyprze właśnie rozpoczęła nowy rok akademicki trzeci dzień naszej wizyty poświęciłyśmy na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń związanych z kulturą 
i zwyczajami akademickimi. Dowiedziałyśmy się, że inauguracja roku na Uczelni w odróżnieniu od polskiej tradycji, nie ma uroczystego charakteru, jest raczej spotkaniem organizacyjnym, podczas którego nowi studenci otrzymują niezbędne informacje i plany zajęć. Jednakże ważnym elementem tego spotkania jest swojego rodzaju błogosławieństwo, którego każdemu studentowi udziela ksiądz (pop). Są też krótkie przemówienia i życzenia powodzenia na studiach. 
Podsumowując, nasz pobyt w Limassol College był nie tylko okazją do poznania Uczelni partnerskiej, ale także do zdobycia cennych i interesujących informacji na temat kultury i tradycji cypryjskiej. 

  


