

Miejsce odbywania praktyki: Litwa, Jonava, Chemstoff



Czas odbywania praktyki: 14.06.2016 – 14.09.2016

I.

Faza przygotowawcza
Dla mnie znalezienie praktyk okazało się całym wyzwaniem z tego powodu, że
zdecydowałem się uczestniczyć w programie Erasmus w czasie sesji. Z tego powodu miałem
dużo rzeczy do zrobienia jednocześnie, musiałem zaliczać egzaminy oraz uczestniczyć w
różnego rodzaju rekrutacjach. Z powodu braku znajomości języka litewskiego, dla mnie
ważne było znalezienie praktyki w języku angielskim albo rosyjskim. Z tego powodu
skupiłem się na państwach, które graniczą z rosyjskojęzycznymi krajami oraz mają
nawiązane stosunki gospodarcze. Korzystając z różnego rodzaju platform udało się nawiązać
kontakt z niektórymi organizacjami które prowadziły rekrutacje na stanowisko
odpowiadające mojemu zawodowemu zainteresowaniu. Z których wybrałem organizacje
Chemstoff, która zajmuje się eksportem chemii przemysłowej do państw UE (Litwa, Łotwa,
Polska, Czechy, Niemcy). Z powodu ograniczonego czasu wszystkie formalności miały
zostać załatwione w dość szybki sposób. Mogę dodać, że jak ze strony przyjmującej jak i ze
strony SGH wszelkie procedury przebiegły bardzo sprawnie i profesjonalnie. Odnośnie
kwestii finansowej to praktyka odbyła się bez wynagrodzenia, ale 70% kwoty stypendium
otrzymałem po dopełnieniu wszystkich formalności.

II.

Przyjazd do firmy organizującej praktyki
Jeżeli chodzi o przyjazd do Litwy to prawdopodobnie najtańszym rozwiązaniem jest
połączenie autobusowe. Jest kilka firm oferujących przejazd w atrakcyjnych cenach między
innymi Simple Express i Ecolines (z tych korzystałem). Mają bardzo atrakcyjne ceny i
zawsze są promocje na bilety. Jedynie co sprawia smutek to czas podróży, który wynosi
prawie 9 godzin. W Wilnie spotkała mi Eughenia, która była moim opiekunem pod czas
praktyk.

III.

Rozpoczęcie praktyki
Podczas rozmowy w biurze zostały mi przedstawione najważniejsze sprawy. Po południu
zostałem zabrany na trening zespołu, gdzie miałem okazję poznać większą grupę ludzi
związanych z firmą oraz zapoznałem się ze środowiskiem. Pod czas spotkania zostały
przekazane mi obowiązki, dostałem firmowy laptop oraz telefon, co było bardzo przydatne.
Pierwsze dni były wprowadzające, miałem możliwość obejrzenia biura oraz infrastrukturą.

IV.

Zakwaterowanie
Zostałem zakwaterowany w wolnym jednopokojowym mieszkaniu należącym do firmy, nie
ponosząc kosztów zakwaterowania. Głównym moim wydatkiem było wyżywienie, które jest
trochę droższe niż w Warszawie oraz rozrywka.

V.

Opis praktyki
Praktyki za granicą były dla mnie wielką przygodą. Bez zastanowienia mogę napisać, że
były w stu procentach prawidłowo przygotowane i zrealizowane. Pod czas praktyk brałem
udział w prawie wszystkich projektach realizowanych w firmie. Głównymi moimi
obowiązkami było wspieranie menedżera przez przygotowanie różnego rodzaju raportów
związanych ze śledzeniem trendów na rynkach europejskich. Dzięki znajomości języka
rosyjskiego zajmowałem się kontaktem z klientami, wysyłaniem ofert, sprawdzaniem oraz
redagowaniem kontraktów, tłumaczeniem, pozyskiwaniem klientów biznesowych. Do moich
obowiązków należała prawidłowa komunikacja marketingowa z kontrahentami i
dostawcami. Ciągła wymiana maili oraz czasami wyjazdy do zakładów produkcyjnych w
celu polepszenia oraz stworzenia bardzie sprzyjających dla współpracy warunków.
Atmosfera w firmie była bardzo pozytywna, widać było, że pracownikom zależy na tym, by
przekazać mi jak najwięcej wiedzy. Praktyki po 3 miesiąc zakończyły się sporządzeniem
raportu oraz prezentacji.

VI.

Życie towarzyskie i zwiedzanie
Podczas pobytu było wiele możliwości rozrywki. Warto dodać, że miałem możliwość w
weekend na korzystanie z firmowego samochodu, co pozwalało mi dużo podróżować. Co
było bardzo przydatne z tego powodu, że Jonava jest bardzo małym miasteczkiem, ale
położonym blisko trzech największych miast Litwy. Pod czas praktyki zwiedziłem Wilno,
Kowno, Kłajpedę, byłem w Druskiennikach oraz Palanga. W Wilnie warto zwiedzić stare
miasto, Basztę Giedymina, zarzecze. W tym miejscu jest dużo klubów, miłych kawiarenek.
Ogólnie w Wilnie można bardzo przyjemnie spędzić czas. Nie mogę nie wspomnieć o
wspaniałym parku wodnym w Wilnie i Druskienniki. Radze wszystkim odwiedzić.

VII.

Praktyczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych
Litwa od niedawna znalazła się w strefie euro, w związku z czym ceny na wszystko są
większe niż w Warszawie, ale ta różnica nie jest tak wielka, jak w przypadku innych państw
europejskich. Przejazd w transporcie miejskim jest znacznie droższy niż w Warszawie. W

dużych miastach często można spotkać się w restauracjach promocji na np. śniadania albo
lunch.

VIII.

Inne
Ważną informacją dla wszystkich będzie to, że na Litwie nie ma możliwość nabycia napojów
alkoholowych w sklepach po godzinie 22.
Niżej zamieszczam przydatne linki:
https://luxexpress.eu/pl bilety do Litwy
http://www.citybee.lt/en/ możliwość wypożyczania samochodów
http://en.cyclocity.lt/Subscribe/3-Day-Ticket możliwość wypożyczania rowerów
http://www.vilniustransport.lt/en.php/ komunikacja miejska
http://www.vilnius-events.lt/en wydarzenia kulturalne
http://www.vilnius-airport.lt strona lotniska
http://www.litrail.lt strona dróg kolejowych

IX.

Ocena praktyki
Zarówno pod względem ogólnym jak i merytorycznym swoją praktykę oceniam na 5.

