Raport z pobytu na praktyce:
Studia Magisterskie , kierunek Finanse i Rachunkowość, III semestr , 2013/2014
Francja, Bordeaux, MAGISERVICE PROFESSIONNEL SARL
Termin odbywania praktyki : 05/03/2014 – 05/06 /2014
I. Faza przygotowawcza
1) Znalezienie praktyki
Praktykę znalazłam na miejscu jako że kilka razy do roku przebywam we Francji, udało mi
sie ją znaleźć podczas pobytu w Bordeaux. Praktyki szukałam ok. 2 miesięcy.
2) Załatwienie formalności na SGH
Formalnosci na SGH udało mi sie bardzo sprawnie załatwić. Z pomocą p. Agaty Kowalik
zajęło to ok 2 tygodni.
Warto jednak pamiętać , że jest bardzo wiele dokumentów, które wymagają wielu podpisów,
dlatego czasem formalności mogą zająć do miesiąca.
3) Przygotowanie językowe
W ramach przygotowania jezykowego, podeszlam do egzaminów w CNJO które są
obowiązkowe aby wyjechać na praktykę, zdawałam język angielski i francuski. Jednakże
firma która przyjęła mnie zaznaczyła że praktyka będzie sie odbywała wyłącznie w języku
francuskim.
Nie uczęszczałam na żadne kursy przygotowawcze z języka francuskiego przed odbyciem
praktyki ani organizowanych przez uczelnię ni we Francji.
4) Kwestie finansowe
Życie we Francji jest droższe niż w Polsce. Kwota 600 € (miesięczne stypendium
ERASMUS) nie wystarcza na podstawowe potrzeby takie jak wynajem pokoju plus
wyżywienie, więc trzeba być na to przygotowanym. Mnie osobiście było prościej ponieważ
na miejscu miałam sporo przyjaciół, których znałam dużo wcześniej. Pomogli mi znaleźć
pokój, pożyczyli rower, dlatego ominęło mnie sporo dodatkowych wydatków.
II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
1. Przelot/Transport na własną rękę/Odebranie z lotniska
Do Bordeaux nie ma bezposredniego polaczenia z Warszawy. Jest jednakże kilka możliwości
przelotu, które są bardzo atrakcyjne cenowo. Ja wybralam przylot do Paryza liniami Ryanair
nastepnie wzielam tgv do Bordeaux. Jest jeszcze wiele innych opcji miedzy innymi lot z
warszawy przez Brukselę liniami Ryanair.
Z lotniska nie odebrał mnie nikt z firmy, wszystko załatwiłam na własną rękę ale byłam na to
przygotowań więc nie stanowiło to żadnego problemu.

2. Rozpoczecie praktyki:
Praktykę rozpoczęłam już nazajutrz od dnia przyjazdu. Do firmy przyjechałam autobusem.
Jednakze po Bordeaux najlepiej poruszać sie rowerem. Wszędzie są scieżki rowerowe, poza
tym miasto łatwo sie korkuje wiec rower jest najlepszym wyjściem. W biurze od razu dano mi
zadania do wykonania. Zapoznano mnie z pracownikami, przedstawiono historie firmy i
główne sektory działalności . Moim zadaniem bylo wspieranie ksiegowego. I wykonywanie
zadań zgodnie z jego poleceniami.
W firmie miałam swoje biurko i kumputer. Pracowałam głównie na programach księgowych i
Excel’u.
III. Zakwaterowanie
Tak jak juz wczesniej wspomnialam zakwaterowania nie mialam zapewnionego od
pracodawcy, ani nie zwracał mi kosztów czynszu. Mieszkanie pomogli mi znalezc znajomi
francuzi, ktorych znalam juz wczesniej. Mieszkalam w dzielnicy Cauderan, ktora jest
polozona 2km od ścisłego centrum Bordeaux.

IV. Opis praktyki
Swoją praktykę odbyłam w dziale księgowości. Moimi zadanimi byla pomoc Ksiegowemu.
Zajmowalam sie fakturami, kosztorysami, a także szeroko rozumianą obsługą sekretariatu –
przyjmowanie zamówień, segregowanie dokumentow, tworzenie planningu.
Moja praktyka odbywała sie wyłącznie w języku francuskim. Wszelka korespondencja,
wszystkie moje obowiazki byly prowadzone w jezyku francuskim.
Kilka razy proszona byłam o tłumaczenia z jezyka angielskiego na francuski, jezeli klienci
firmy nie byli Francuzami.
V. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Bordeaux jest miastem wina. Szczególnie w lecie pełno jest tutaj festiwali wina. Ale także
muzyki. Bardzo czesto organizowane sa koncerty. Bordeaux jest jednym z najpiękniejszych
miast Francji. Charakteryzuje sie piękna architekturą (niemal wszystkie budynki sa z
kamienia) Jest to również miasto z którego wywodziła sie francuska burżuazja, mieszkańcy
Bordeaux są bardzo dumni ze swojego dziedzictwa.
Gdzie pojechać na weekend? Z Bordeaux wszedzie jest blisko. Miasto jest odsalone ok 40
minut drogi od wybrzeza, jest wiele miasteczek kurortowych, takich jak: Arcachon czy
Lacanau. Można wybrać sie na rajd w Pireneje, które są oddalone ok 2h drogi od Bordeaux
(samochodem).
Poza tym żeby spędzić weekend nie trzeba wyjeżdżać z Bordeaux, jako ze miasto ma wiele
do zaoferowania. Wiele kawiarenek , klubów, barów specjalnie dla studentów. Poza tym jest
wielme muzeów, które warto odwiedzić. W Bordeaux zawsze się coś dzieje.
VI. Praktyczne informacje
Tak jak już wcześniej wspomniałam Bordeaux jest szczególnie drogim miastem - droższym
nawet od Paryża.

Zakupy polecam robić w większych sklepach sieciowych tj. Simply, Auchan, Carrefour bądź
w trochę droższym Casino. Podczas gdy znaczna większość produktów jest nieraz kilka razy
droższa niż w Polsce, to są pewne produkty które są tańsze bądź w porównywalnych cenach.
Sa to przede wszystkim produkty regionalne takie jak sery ( od 1€ ), pieczywo (bagietka ok
0,4 € ), wołowina (ok 2 € za kilka steków), wino ;).
W niedziele praktycznie wszystkie sklepy są zamknięte, otwarte są nieraz tylko sklepy z
odzieżą. Otwarte są również restauracje i kawiarnie. Restauracje są dość drogie (jezeli
chcemy to przeliczyć na zł) jednakże jezeli powstrzymamy sie od przeliczenia to godna
polecenia restauracja jest L’entrecote - obiad z przystawką wynosi 18 € . Jak na francuskie
warunki jest to bardzo dobra cena za obiad w restauracji. Jest rownież wiele barów szybkiej
obslugi a takze pizzeri w ktorych mozna zjeść obiad za ok 5 €.

VII. Inne:
Bordeaux to miasto położone w południowo-zachodniej Francji niedaleko wybrzeża Oceanu
Atlantyckiego. Podczas mojego pobytu wielokrotnie spędzałam weekendy nad oceanem.
Klimat jest ciepły, juz w marcu zaczynała sie piękna pogoda.
W Bordeaux rzadko można spotkać osoby mówiące w języku angielskim, z drugiej strony jest
sporo osób które znają język hiszpański.
Warto nastawić się, że podczas pobytu we Francji będzie korzystało się wyłącznie z j.
francuskiego.
Ocena praktyki :
Praktykę oceniam bardzo dobrze . Miałam okazję pracować we francuskiej firmie. Mogłam w
krótkim okresie czasu poprawić swoją znajomość j. francuskiego. Było to wspaniałe i
wartościowe doświadczenie, które na pewno zaprocentuje w przyszłości.
Ocena praktyki : 4
Ocena ogolna : 5

