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Faza przygotowawcza
Znalezienie praktyki
Ofertę praktyk znalazłam na stronie głównej naszej Uczelni, w zakładce „Kariera SGH”.
Polecam wszystkim, którzy starają się o praktyki zagraniczne lub też krajowe. Znalazłam na
stronie ogłoszenia firm w Europie i wysłałam do wybranych swoje CV i listy motywacyjne.
Po miesiącu otrzymałam telefon od departamentu HR lokalnego biura Siemens Finance Sp.z
o.o.. Rekrutacja składała się z trzech etapów:
1. Rozmowa z przedstawicielką HR na miejscu w Warszawie
2. Rozmowa telefoniczna z szefową HR na region Europy wschodniej
3. Rozmowa telefoniczna z przyszłym przełożonym oraz jednym z asystentów.
Ostatnie dwie rozmowy odbywały się w całości po angielsku, lecz jedynie w ostatniej
sprawdzana była wiedza praktyczna.
Przygotowanie językowe
Rozmowa odbywała się w języku angielskim, gdyż w tym języku później się pracuje. Jeśli
ktoś chce jechać do pracy w Niemczech w celu poprawienia swoich umiejętności w zakresie
języka niemieckiego to powinien szukać firm lokalnych. W dużych korporacjach jak Siemens
pracuje spora liczba obcokrajowców i językiem używanym we wszelkich kontaktach jest
raczej angielski. Oczywiście wszystkie sprawy urzędowe oraz te związane z codziennym
życiem muszą być załatwiane w języku niemieckim. Jednak można oczekiwać, że w
urzędach i bankach pracownicy władać będą podstawami angielskiego co znacząco ułatwia
załatwianie pewnych formalności. Aby poprawić swoje umiejętności warto zapoznać na
miejscu lokalnych studentów i postanowić, że będziecie prowadzić rozmowy tylko w języku
niemieckim. Z czasem można nabrać wprawy, a Niemcy są raczej tolerancyjni jeżeli chodzi o
gramatykę

Kwestie finansowe
Z doświadczenia własnego oraz znajomych, odbywających praktyki równocześnie ze mną w
Niemczech mogę powiedzieć, że nie są one nadzwyczaj dobrze wynagradzane. Warto
przeanalizować rodzaje praktyk, gdyż różnią się one między sobą warunkami płacowymi oraz
czasem pracy. Warto przeanalizować zatem pojęcia takie jak: Pflichtpraktikum, freiwilliges
Praktikum czy Werkstudent. Należy też zwrócić uwagę na to, że mimo posiadania
ubezpieczenia w Polsce należy wykupić ubezpieczenie Niemieckie, które wynosi około 15%
wynagrodzenia brutto.

Kwota wynagrodzenia netto pozwalała mi zamykać budżet bez

większego deficytu, jednak prowadziłem raczej spokojne życie.
Załatwienie formalności na SGH
Formalności związane z Praktykami Erasmus najlepiej załatwić przed wyjazdem. Warto
pamiętać, iż niektóre firmy, tak jak Siemens, przestrzegają zasady, iż nie podpisują
dokumentu uprzednio nie wypełnionego przez praktykanta aby uniknąć wszelkich zmian. Z
tego co kojarze w innych firmach załatwianie formalności jest bezproblemowe. Warto też
mieć zaufaną osobę w kraju, która w nagłych przypadkach może pomóc, dzięki udzielonemu
pełnomocnictwu, rozwiązywać

nieoczekiwane problemy. Warto też upewnić się, w

przypadku wysyłania dokumentów pocztą czy na pewno wypełniło się poprawnie wszekie
formularze, szczególnie zwracając uwagę na zbieżność dat.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Przelot do Monachium nie należy do najtańszych. Przy zakupie biletu z miesięcznym
wyprzedzeniem należy spodziewać się kosztu co najmniej 600 zł. Warto rozważyć również
przelot liniami Adria Airways z lotniska w łodzi, który można zakupić już od 300 zł.
Popularne jest również opcja car-poolingu, jednak przy pierwszej trasie, gdy mamy sporo
bagażu, może ona być utrudniona. Do ceny biletu lotniskowego należy doliczyć ok.11 euro,
za przejazd z lotniska które znajduje się około 40 minut pociągiem od dworca centralnego. W
moim przypadku Siemens pokrył koszty podróży w jedną stronę.

Rozpoczęcie praktyki
Na początku praktyki otrzymałem laptopa oraz wszelkie potrzebne informacje startowe w tym
plan i cele praktyki, które pod koniec zostają oceniane, a praktykant otrzymuje oficjalny list
referencyjny podsumowujący ocenę jego pracy. Warto przygotować się na to, że w dużych
korporacjach pewne procedury zajmują sporo czasu, więc warto je załatwiać na długo przed
wyznaczoną datą payrolla.

Zakwaterowanie
To zdecydowanie największy problem w Monachium, w którym na próżno szukać wysokich
bloków. Popyt na mieszkania znacząco przewyższa ich podaż. Jeżeli chcemy starać się o
miejsce w akademiku nie licząc na cud, trzeba załatwiać to z kilku(!)miesięcznym
wyprzedzeniem. Firma nie pomaga pracownikom poniżej wyznaczonego szczebla w
znalezieniu własnego lokum. Warto więc zaplanować wcześniejszy przyjazd w celu
znalezienia mieszkania. Przy szukaniu mieszkania najlepiej wysyłać dziesiątki odpowiedzi na
wystawione w internecie ogłoszenia z nadzieją na odpowiedź. Mi znalezienie mieszkania
zajęło przy pierwszym razie 3, a kolejnego 2 tygodnie. Jednak to wszystko jest kwestia
szczęścia. Należy uważać na tzw. przekręt nigeryjski, który jest zaskakująco popularny.
Zdecydowanie warto podkreślać znajomość języka niemieckiego gdy takową posiadamy na
komunikacyjnym poziomie gdyż jest to tutaj sporą zaletą. Cena pokoju jednoosobowego
waha się w przedziale od 350 EUR do 650 EUR. Do tego trzeba pamiętać o kaucji, która
często wynosi nawet równowartość 2 czynszów.

Opis praktyki:
Siemens Financial Services (SFS) jest bardzo specyficzną korporacją. Wszystkie procesy
bazują na określonych procedurach, przez które niełatwo przebrnąć na początku. Ludzie są
bardzo życzliwi i w miarę możliwości pomocni. Siedziba Siemensa składa się kilkudziesięciu
połączonych ze sobą budynków, w których codziennie pracuje około 7000 osób. Największą
wadą dla studenta jest fakt, iż większość współpracowników jest o wiele starszych a działania
mające na celu integrację młodego pokolenia są zupełnie niezgrane. Osobiście w czasie

praktyk miałem przydzielony swój długofalowy indywidualny projekt, który

był

nadzorowany przez przydzielonego mentora. Dawało mi to sporo możliwości jeżeli chodzi o
zarządzania własnym czasem i zadaniami. Podczas praktyk miałem szansę poznać strukturę
SFS-u, biorąc udział w kilkugodzinnych prezentacjach informacyjnych w poszczególnych
działach. Dano mi również możliwość odbycia dłuższej rotacji w wybranym dziale firmy.

Życie towarzyskie i zwiedzanie:
Przede wszystkim warto zapoznać studentów, którzy odbywają wymiany na lokalnych
uniwersytetach. Uczestnicząc w wydarzeniach integracyjnych dla studentów z wymiany
Erasmusa zapoznałem osoby z którymi spędzałem sporą część życia towarzyskiego. Jeżeli
chodzi o podróże to okolice Monachium są pod tym względem znakomite. W mniej niż 2
godziny można dojechać do Alp (Garmisch-Partenkirchen), pobliskich pięknych jezior
(Chiemsee, Tegernsee,Konigsee) czy też pięknego Salzburga. Wszystkie te podróże warto
odbywać w ramach Bayern Ticket-u, który kosztuje 23 Euro za dzień, plus dodatkowe 4 Euro
za każdą kolejną osobę. Maksymalnie grupa może składać się z 5 osób, a wtedy koszty
podróży wynoszą zaledwie 8 Euro. W samym Monachium warto pozwiedzać Pinakotheki,
które jak każde muzeum w każdą niedzielę kosztują jedynie 1 Euro.
Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych:

Załatwienie formalności może zająć sporo czasu. Należy odwiedzić przede wszystkim
Steueramt oraz Meldeament, gdzie kolejki są wielogodzinne. Po otrzymaniu Steuernummer-u
oraz załatwieniu formalności w firmie ubezpieczeniowej, możemy spokojnie czekać na
wypłatę. Warto też otworzyć darmowe studenckie konto w lokalnej Sparkasse. Co ciekawe,
wizytę w banku w celu założenia konta należy z wyprzedzeniem umówić.
Jeżeli chodzi o ogólne koszty życia, to są one porównywalne z warszawskimi. Warto zakupy
robić w dyskontach takich jak Aldi, Netto, Penny czy Lidl. Tutaj zakupy w dyskoncie są na
porządku dziennym i nikogo nie dziwią wizyty biznesmenów w garniturach np. w Lidlu.
Należy pamiętać, że skepy codziennie zamykane są o godzinie 20, a w niedziele otwarte są
jedynie sklepy na stacjach benzynowych i na dworcu głównym. Dla studenta ważną rolę

może odgrywać cena piwa, z którego Bawaria jest znana. Najpopularniejszy lokalny trunek w
postaci butelki Augustinera można zakupić już za 90 Eurocentów.
Ocena

Praktykę oceniam pozytywnie. Stanowią one bardzo ciekawe doświadczenie, które z
pewnością pozwoliło mi na zdobycie wielu cennych doświadczeń. Nauczyła mnie ona przede
wszystkim samodzielności i dała inne spojrzenie na korporacyjny świat.
Ocena: 4,0

