RAPORT Z PRAKTYK ERAMUS+
Kraj: Portugalia
Miasto: Lizbona
Nazwa firmy/instytucji: Discover Lisbon
Adres strony internetowej: www.discoverlisbon.org
Termin przebywania na praktyce: 15.07-15.09.2016
I. Faza przygotowawcza
1. Znalezienie praktyki
Ogólnie znalezienie praktyki Erasmus nie jest łatwą sprawą. W związku z tym, że byłam już na
Erazmusie w Portugalii, wiedziałam, która organizacja zajmuje się rekrutacją studentów na
praktyki, więc to znacznie ułatwiło mi poszukiwanie praktyk. Organizacja Placement in Portugal
(www.placementinportugal.com) poszukuje studentów na praktyki w całej Portugalii oraz z
różnymi zainteresowaniami co do profilu praktyki. Najpierw trzeba zaaplikować na ich stronie,
później jest rozmowa rekrutacyjna, a następnie – rozmową z pracodawcą. Większość ofert to są
praktyki bezpłatne, ale czasem pracodawca oferuje pokrycie kosztów zakwaterowania.
2. Załatwienie formalności na SGH
Załatwienie formalności na SGH przebiegało dość ok. Poważnym utrudnieniem był wymóg
posiadania oryginałów podpisów od pracodawcy na Learning Agreement przed rozpoczęciem
praktyk. Dlatego jeżeli nie jesteś w tym samym kraju, gdzie planujesz praktyki, lub nikt ze
znajomych tam nie mieszka oraz nie planuje podróży do Polski, nie ma możliwości wyjazdu na
praktyki Erasmus+. Znacznym ułatwieniem dla studentów byłoby załatwienie formalności na
podstawie skanów dokumentów. Dokumenty należy złożyć co najmniej 1 miesiąc przed
rozpoczęciem praktyk. Warto dbać o uzyskanie wszystkich podpisów, gdyż jest ich niemało.
3. Przygotowanie językowe
Nie miałam żadnej bariery językowej oraz nie przygotowywałam się w żaden sposób. Językiem
praktyki był język angielski oraz w większości miejsc można było bezproblemowo posłużyć się
angielskim.
4. Kwestie finansowe
Stypendium Erasmus + wynosi 500 EUR. Kwota ta nie jest wystarczająca na utrzymanie się w
Lizbonie. Radziłabym się przygotować na co najmniej 750-850 EUR/miesiąc.
II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Z Warszawy do Lizbony można dolecieć Wizzair, Ryanair, TAP Airlines. Leciałam TAP Airlines,
koszt przelotu 250-300 EUR. W sezon wakacyjny ceny na przelot są wyższe, natomiast w okresie
październik-maj można znaleźć bilety w niższej cenie. Mając potwierdzenie odbycia praktyk
Erasmus + można wnieść na pokład dodatkową walizkę (10kg). Oferta ta ważna do 30.09.2016,
więc warto sprawdzić na stronie przed skorzystaniem z niej.

Z lotniska dojeżdżałam metrem. Wejście do metra jest prosto z lotniska oraz można prawie
wszędzie im dojechać (bilet-1.40 EUR). Ewentualnie można wziąć taksówkę– koszt 10-15 EUR
III. Rozpoczęcie praktyki
Praktykę rozpoczęłam od razu po przyjeździe do Lizbony. Do moich obowiązków wchodziło
zarządzanie rezerwacjami, przygotowanie oferty dla partnerów, sprzedaż i marketing, zarządzanie
meeting point, kreowanie innowacyjnej oferty dla klientów itd. Discover Lisbon jest spółką-córką
Erasmus Life Lisboa, która zajmuje się organizacją życia towarzyskiego i kulturalnego dla
Erazmusów w Lizbonie. Zespół, w którym pracowałam był dość międzynarodowy: Maroko,
Węgry, Niemcy, Rumunia, Polska, Słowacja, Hiszpania, Włochy, Litwa, Estonia, etc. Atmosfera
pracy była bardzo przyjemna. Na początku praktyk mieliśmy team building event, co było dobrym
startem, żeby zapoznać się ze wszystkimi. Większość osób tam pracujących to są studenci na
praktykach Erasmus+.
IV. Zakwaterowanie
Mieszkałam przy stacji metra Alameda. Znalezinie mieszkania na dwa miesiące nie było łatwe,
ponieważ większość landlordów chciała wynająć mieszkanie na co najmniej 4 miesiące lub na rok.
Polecam stronę www.uniplaces.com (dużo ofert w różnych cenach) oraz Housing Department w
Erasmus Life Lisboa (pomagają w znalezieniu mieszkania).
IV. Opis praktyki
Discover Lisbon jest to firma z dziedziny turystycznej. Przygotowuje ciekawą ofertę zwiedzania
Lizbony dla podróżujących , w tym m.in. free walking tours, pubcrawls, kolacje z kuchnią
portugalską i winem, wieczory z muzyką fado, wycieczki do Belem, street art tours itd. Do moich
obowiązków wchodziło zarządzanie rezerwacjami, przygotowanie oferty dla partnerów, sprzedaż
i marketing, zarządzanie meeting point, kreowanie innowacyjnej oferty dla klientów itd. Jest to
ciekawa opcja, żeby dowiedzieć się, jak firma działa od wewnątrz oraz dowiedzieć się więcej o
Lizbonie i kulturze portugalskiej.
V. Życie towarzyskie i zwiedzanie
• Co oferuje miasto:
o Kluby: Urban Beach (jeden z najlepszych), Lust in Rio (otwarty tylko latem blisko rzeki), Place,
Main. Dzielnica Bairro Alto oferuje około 200 barów w nocy, które są otwarte do 2.00-3.00 w
nocy. Polecam Cubano, Cohiba Ahiba, Sentido Proibido.
o Zwiedzanie samego miasta
Lizbona jest przepięknym miastem oferującym dużo do zwiedzania. Warto przejść ulicznkami
Alfamy, Bairro Alto, Mouraria. Podziwiać przepiękne widoki z siedmiu viewpoints (port.
Miradouro): Miradouro da Senhora de Monte, Miradouro da Graca, Miradouro da Santa Catarina,
Portas da Sol.
Park of the Nations – ulokowany blisko stacji Oriente, jest najnowocześniejszą częścią Lizbony.

Lizbona posiada dużo przepięknych parków: Jardim de Estrela, Jardim Eduardo XVI, Jardim
Botanico itd.
Belem – przepiękna część Lizbony, pełna historii i kultury. Warto zwiedzić Torre de Belem,
Jeronymo Monastery, spróbować oryginalne Pasteis de Belem.
o Festiwale i koncerty
Lizbona jest pełna festiwalów poświęconych kuchni lokalnej. Można uczestniczyć w festiwalu
sardyn, wina, portwine, lokalnych delikatesów. Informacje o tym można znaleźć na Facebooku.
Sierpień jest miesiącem jazzu w Lizbonie, więc sporo restauracji i parków oferuje koncerty
jazzowe.
Dużo gwiazd międzynarodowych przyjeżdża do Lizbony, np. zimą 2015 r. odbywał się koncert
Enrique Inglesias.
o Gdzie pojechać na weekend?
Warto udać się do Sintry (bardzo ładne zamki i ogrody), Cascais (znane ze swoich plaży), Praia da
Guincho, Cabo da Roca, Setubal (znane jako portugalskie wybrzeże lazurowe), Peniche (raj dla
surferów).
VI. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
• Ceny wybranych produktów: chleb – 1 eur, mleko – 1 eur, tuńczyk -1 eur, kurczak (1kg) – 3-6
eur, wieprzowina (1 kg) – 3-4 eur, owoce i warzywa – od 1.5 do 3.4 eur, słodycze – 0.50 – 2 eur.
• Polecane sklepy: Pingo Doce, Mini Preco, Continente
• Handel w niedzielę: sklepy normalnie pracują w niedzielę, tylko zamykają się godzinę wcześniej,
niż zwykle.
• Warte polecenia miejsca na obiad: O Portas, Cazinha Alentejo, Buddha Sushi (zestaw sushi-4
eur, sushi bufet – 8 eur), Oui (małże), Pasteis de Belem, Noobai.
VII. Inne:
• Położenie firmy: Firma była położona w Bairro Alto.
• Dostęp do komputera, drukarki i Internetu: Musiałam mieć własny komputer dla pracy. Firma
posiada własne drukarki i WiFi.
• Sport:
VIII. Ocena
5 – ocena ogólna
4 – ocena merytoryczna

