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I Faza przygotowawcza

1) Znalezienie praktyki
Poszukiwanie praktyki warto zacząć najwcześniej jak to możliwe. Skompletowanie
oraz podpisanie wszystkich dokumentów wymaga czasu – należy je wysłać do firmy,
gdzie muszą zostać podpisane i odesłane przed złożeniem kompletu do DPM. Warto
dużo wcześniej udać się do p. Agaty Kowalik i uzyskać wszystkie potrzebne
informacje oraz sprawdzić, czy poprawnie wypełniliśmy wszystkie dokumenty. Staże
we Francji trwają zazwyczaj sześć miesięcy, znalezienie praktyki na krócej może się
okazać problematyczne, zwłaszcza w przypadku dużych firm, które są mniej
„elastyczne”. Warto pamiętać, że staże trwające krócej niż dwa miesiące nie są płatne,
natomiast stażyści zatrudnieni na dłuższy okres muszą otrzymywać wynagrodzenie
(minimalne wynagrodzenie wynosi nieco poniżej 500 euro) oraz zwrot 50% ceny
karty miejskiej. Ofertę stażu na który zostałam przyjęta znalazłam dzięki stronie z
ogłoszeniami FashionJobs. Po rozmowie kwalifikacyjnej na Skypie, w ciągu kilku dni
otrzymałam odpowiedź pozytywną i mogłam przystąpić do wypełniania potrzebnych
dokumentów. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych należy się przygotować na pytanie
czy dysponujemy już mieszkaniem na miejscu (znalezienie mieszkania w Paryżu jest
dość trudne i pracodawcy często obawiają się, że zagraniczni studenci przez pierwszy
miesiąc pracy będą się zajmować głownie tym).
2) Załatwienie formalności na SGH
Najważniejszym dokumentem potrzebnym do obycia stażu we Francji jest convention
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przedsiębiorstwem bez której przyjęcie na praktykę jest niemożliwe. Dokument ten
jest zapewniany przez francuskie uniwersytety, firma będzie więc oczekiwała, że
mamy taki dokument w odpowiedniej formie. Niestety SGH nie posiada wzoru takiej
umowy w języku francuskim (jest ona dość rozbudowana, ustalająca zakres
obowiązków, godziny pracy, wynagrodzenie, kwestie ubezpieczeniowe itp.), a
Learning Agreement nie będzie dla większości francuskich przedsiębiorstw
wystarczający. Wzory takich umów (dwujęzyczne francusko-angielskie) można

znaleźć w internecie. Moją umowę przedstawiłam w Dziale Organizacji i Rozliczania
Dydaktyki, gdzie p. Grażyna Radom po skonsultowaniu zgodności tego wzoru z
umowami wcześniej podpisywanymi już przez SGH, podpisała ją i mogłam już
wysłać ją do pracodawcy (z którym wcześniej oczywiście ustaliłam jak taką umowę
wypełnić). Każda ze stron musi zachować po jednym egzemplarzu. Tak naprawdę jest
to czysta formalność, ale francuskie prawo wymaga posiadanie przez pracodawców
takich umów. Jeżeli chodzi o dokumenty dotyczące programu Erasmus+, p. Kowalik
służy radą i pomocą przy ich odpowiednim wypełnieniu, a cała procedura przebiega
bardzo sprawnie.
3) Przygotowanie językowe
Moja praktyka odbywała się w języku francuskim. Można znaleźć również oferty
praktyk w języku angielskim, jednak należy się przygotować na to, że bez dobrej
znajomości języka francuskiego, życie codzienne, zarówno prywatne jak i zawodowe
nie będzie łatwe. W moim przypadku nie były potrzebne dodatkowe kursy, ponieważ
już wcześniej mieszkałam we Francji i znam język na poziomie właściwie
dwujęzycznym.

4) Kwestie finansowe
Paryż jest miastem bardzo drogim. Koszty zakwaterowania to około 500 euro w
przypadku pokoju, natomiast kawalerkę dość trudno znaleźć poniżej 1000 euro. Bilet
miesięczny kosztuje 70 euro (pracodawca jest zobowiązany pokryć 50% ceny, należy
tego dopilnować!). Jeżeli firma nie posiada stołówki, koszt lunchu na mieście to około
9-15 euro.

II Przyjazd do firmy/instytucji organizującej praktykę
Do Paryża najprościej dostać się samolotem. Mimo ogólnego przekonania, że najlepsze ceny
oferują linie low cost (Ryanair lub Wizzair) warto sprawdzić również ofertę Air France. Tanie
linie dolatują na lotnisko Beauvais, z którego dojazd do Paryża wyniesie nas dodatkowe 17
euro oraz nie uwzględniają w cenie bagażu. Po doliczeniu dodatkowych kosztów do biletu
Ryanair lub Wizzair często może okazać się, że lepszą cenę uzyskamy z Air France. Z
lotniska CDG do miasta dojedziemy kolejką RER, do korzystania z której uprawnia bilet
miesięczny.

III Rozpoczęcie praktyki
Pierwsze dni mojego stażu, tak zresztą jak pozostały jego okres przebiegły w bardzo miłej
atmosferze. Pozostali pracownicy ciepło powitali mnie w zespole oraz służyli radą i pomocą
kiedy zachodziła taka potrzeba. Moja przełożona – opiekunka stażu przez pierwszy tydzień
wyjaśniała mi funkcjonowanie firmy, zapoznawała mnie z narzędziami pracy i obowiązkami,
które będę wypełniać w trakcie praktyki. W moim przypadku nie było też żadnego problemu
z wypłacaniem wynagrodzenia na konto w euro polskiego banku, chociaż polecam otwarcie
drugiego konta we Francji.

IV Zakwaterowanie
Znalezienie zakwaterowania w Paryżu jest jak już wspominałam dość trudne, szczególnie
jeśli próbujemy go szukać na odległość – jeżeli oferta jest interesująca, zazwyczaj trzeba się
umówić na oglądanie mieszkania już tego samego dnia i szybko podejmować decyzję.
Osobiście byłam w komfortowej sytuacji, ponieważ osoba z którą zamieszkałam, była już w
Paryżu znacznie wcześniej i mogła szukać dla nas mieszkania „na miejscu”.

V Opis praktyki
Moja praktyka odbywała się w bardzo małym przedsiębiorstwie prowadzącym internetowy
przewodnik zakupowy z modą, akcesoriami i wystrojem wnętrz dla dzieci. Jego właścicielka
prowadzi również drugą, powiązaną firmę świadcząca usługi związane z e-commerce
(tworzenie i obsługa sklepów internetowych, sesje zdjęciowe, tworzenie katalogów itp.), tak
więc brałam aktywny udział w codziennym funkcjonowaniu obu małych przedsiębiorstw. Do
moich zadań należało wybieranie najciekawszych produktów z nowych kolekcji wielu marek
oraz publikowanie ich na stronie wraz z opisami w języku francuskim i angielskim, codzienna
praca nad sprawnym funkcjonowaniem i estetycznym wyglądem strony (tworzenie banerów,
grafik itp.), prowadzenie kont w sieciach społecznościowych (Facebook, Instagram,
Pinterest), tworzenie newsletterów oraz pozyskiwanie nowych klientów – marek, które były
zainteresowane byciem widocznym w naszym przewodniku. Z czasem, dużą oraz bardzo
interesującą częścią moich zadań stała się praca z klientami, dla których rozwijaliśmy bądź
prowadziliśmy sklepy internetowe, a w tym: codzienna kontrola oraz przygotowywanie

zamówień, praca nad wyglądem stron sklepów internetowych, prowadzenie profili w sieciach
społecznościowych, asystowanie przy sesjach zdjęciowych do katalogów oraz praca nad
odpowiednim retuszem zdjęć produktów, kontakty z blogerami w imieniu klientów, tworzenie
elementów graficznych na strony/ sieci społecznościowe, tworzenie newsletterów, obsługa
backoffice’ów, reklama w sieciach społecznościowych.
Mój dzień pracy rozpoczynał się o 9:30, a kończył o 16:30, włączając w to około godzinną
przerwę na lunch, który zazwyczaj jadaliśmy wspólnie z zespołem. Atmosfera w biurze była
bardzo sympatyczna. Dzięki temu, że była to mała firma, można było nauczyć się sporo poza
swoją dziedziną, ponieważ wszyscy służyli sobie pomocą w swoich codziennych zadaniach,
nawet jeżeli wykraczało to poza ich obowiązki. Taki system pracy bardzo sprzyjał
kreatywności i integracji.

V Życie towarzyskie i zwiedzanie
Mieszkając wcześniej we Francji, znałam już dość dobrze miasto oraz miałam na miejscu
kilkoro znajomych. Jednak bez wątpienia jest to miasto, w którym zawsze jest coś nowego do
zobaczenia – niezliczone ilości wystaw, muzeów, festiwali, koncertów itp. Dla osób poniżej
26 roku życia wstęp do większości muzeów jest darmowy, warto więc z tego korzystać,
szczególnie że znajdziemy w nich naprawdę wiele do zobaczenia. Polecam również zejście z
„utartych” szlaków turystycznych i poszukanie być może mniej znanych, ale także ciekawych
małych galerii, zabytkowych kościołów czy ukrytych parków. Jeżeli chodzi o życie nocne, w
Paryżu znajdziemy niezliczone koncerty, kluby oraz bary, należy się jednak przygotować na
wysokie ceny. W weekendy warto wyjechać poza miasto, żeby odetchnąć trochę świeższym
powietrzem oraz zobaczyć inne departamenty lub regiony. Pociągi mogą okazać się dość
drogie jeśli nie rezerwujemy biletów z dużym wyprzedzeniem, natomiast wygodnym oraz
tańszym środkiem transportu jest BlaBlaCar, bardzo popularny we Francji, zwłaszcza wśród
młodych ludzi.

VI Praktyczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych
W Paryżu mamy trzy opcje jeżeli chodzi o zakupy: supermarkety, targi lub sklepy bio/z
produktami regionalnymi/ekologicznymi. W środki czystości, produkty kosmetyczne itp.,
najtaniej zaopatrywać się w dużych marketach takich jak Simply, Auchan czy Carrefour.
Jeżeli chodzi o produkty spożywcze, zależy to od osobistych upodobań, jednak często warto

porównać ceny żywności na miejscowym targu lub w sklepie z żywnością bio z cenami z
supermarketu, ponieważ niektóre produkty są w tej samej cenie, za to jakość w tych
pierwszych jest znacznie lepsza. Warto wspomnieć, że niektóre ze sklepów z produktami
regionalnymi/bio oferują np. ryż, kaszę, muesli czy makaron bez opakowań – na wagę co
często wyjdzie nam taniej niż kupno paczki makaronu w markecie. W niedziele sklepy są
zamknięte, natomiast w wielu dzielnicach możemy w ten dzień znaleźć targi.

VII Inne
Dojazd do pracy zajmował mi 25 minut metrem bądź autobusem. Warto jednak zaznaczyć, że
duże firmy są często położone poza granicami miasta lub na jego obrzeżach, trzeba więc
korzystać z kolejki RER. Transport publiczny jest jednak bardzo dobrze rozwinięty i do
każdego miejsca w mieście da się dojechać raczej bezproblemowo jednym z wielu
dostępnych środków transportu – bilet miesięczny daje nam prawo do przejazdu autobusami,
tramwajem, metrem i kolejką podmiejską. Trzeba się jednak liczyć z dość częstymi strajkami
oraz licznymi przebudowami starszych linii metra.
Dla aktywnych wartą rozważenia opcją jest zapisanie się na siłownię – należy jednak
poszukać mniejszych siłowni w swojej dzielnicy i porównać ceny oraz oferty. Giganty takie
jak CMG oferują karnety w cenie prawie 100 euro miesięcznie, natomiast dla przykładu mała,
ale zupełnie wystarczająca siłownia, którą znalazłam w swojej dzielnicy oferuje karnet
miesięczny z dostępem do wszystkich zajęć za 25 euro.

VIII Ocena
Z odbytego stażu jestem bardzo zadowolona. Nabyłam wiele nowych umiejętności oraz
rozwinęłam te już wcześniej posiadane. Nawiązałam sporo nowych kontaktów w środowisku
zawodowym oraz miałam okazję zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie mojego kierunku
studiów.
Pod względem merytorycznym – 5
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