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I. Faza przygotowawcza
1). Znalezienie praktyki
Praktykę w ramach programu Erasmus+ postanowiłem znaleźć na własną rękę.
Początkowo próbowałem odnaleźć oferty zamieszczone przez islandzkich
pracodawców w Internecie, jednak jak się okazało nie jest ich zbyt wiele. Wobec tego
bezpośrednio wysyłałem swoje CV do organizacji typu non-profit, które sam znalazłem
i czekałem na pozytywną odpowiedź. Spośród około 15 wysłanych przeze mnie
zapytań otrzymałem kilka negatywnych odpowiedzi i dwie pozytywne, jako miejsce
stażu wybrałem organizację ProjektPolska.is

2). Załatwienie formalności na SGH
Dokumenty do praktyki kompletowałem przez około miesiąc, najtrudniejsze na
tym etapie okazało się uzgodnienie wszystkich formalności z pracodawcą z racji
ograniczonej formy kontaktu przez email i wytłumaczeniu wszelkich zawiłości
związanych z wymaganymi podpisami i ich poprawnością. Gdy otrzymałem już
komplet dokumentów załatwienie formalności w biurze programów SGH odbyło się
bezproblemowo.
3). Przygotowanie językowe
Na praktyce posługiwałem się językiem angielskim, przed wyjazdem nie
miałem konieczności zaciągnięcia dodatkowych kursów gdyż mój poziom określam
jako bardzo dobry.
4). Kwestie finansowe
Stypendium otrzymałem bardzo szybko po załatwieniu wszelkich formalności –
jeszcze przed wyjazdem. Dodatkowo posiadałem własne oszczędności, które wydają mi
się niezbędne podczas wyjazdu do tak drogiego kraju jak Islandia, np. na kaucję za
mieszkanie.

II. Przyjazd do firmy/instytucji organizującej praktykę
Najbardziej optymalny sposób dostania się na Islandię z Polski to samoloty firmy
Wizzair z Gdańska, Warszawy bądź Katowic. Loty odbywają się dwa razy w tygodniu,
a ceny wahają się w granicach od 400zł do 800 zł za lot wraz z bagażem. Lotnisko w
Keflaviku znajduje się 50 km od stolicy kraju Reykjaviku. Dojazd z lotniska do miasta
jest bezproblemowy – na linii regularnie kursują samoloty firmy Flybuss, cena biletu to
ok. 75 zł w jedną stronę.

III.Rozpoczęcie praktyki
Praktykę rozpocząłem od tygodnia zapoznawczego. Na samym początku spotkałem
się ze swoją mentorką i ustaliliśmy jak będzie wyglądała nasza współpraca z podziałem
na tygodnie, jakie są oczekiwania. Dodatkowo została mi przedstawiona historia
organizacji, jej sposób działania i obecne projekty. Z racji tego, że organizacja działała
głównie internetowo pozostałych członków poznałem w pierwszej kolejności na grupie
facebookowej a następnie na spotkaniu integracyjnym. Zawsze mogłem liczyć na
pomoc merytorycznąze strony mojej mentorki i pozostałych członków organizacji

IV. Zakwaterowanie
Zakwaterowanie musiałem zapewnić sobie na własną rękę. Poszukiwania
rozpocząłem przed przyjazdem na Islandię na grupie na portalu facebook „Leiga
Reykjavik” W ten oto sposób po umieszczeniu ogłoszenia, że szukam zakwaterowania,
odezwała się do mnie moja przyszła właścielka. Już przed przyjazdem ustaliliśmy
wszystkie szczegóły dotyczące czynszu, kaucji, długości wyjazdu, umowy etc.
Chciałbym podkreślić, że wynajem mieszkania w Reykjaviku jest bardzo ciężkie ze
względu na dużą liczbę zagranicznych turystów, dlatego polecam jego szukanie
odpowiednio wcześniej. Ceny również są wysokie – przeciętnie pokój kosztuje w
przeliczeniu na złotówki od 2000 do 3000 złotych. Polecam szukać mieszkania w
centrum Reykjaviku – w dzielnicach 101 oraz 107; znacznie obniży to koszt transportu
publicznego, który również jest wysoki.

V. Opis praktyki
Moja praca podczas praktyki miała zarówno charakter administracyjny – analiza
baz danych oraz dokumentów jak i polegała na działaniach kreatywnych i czynnym
udziale w bieżących projektach organizacji. Praca polegała zarówno na wykonywaniu
wcześniej określonych zadań jak i nowych obowiązkach, o które sam zabiegałem.
Atmosfera na miejscu była bardzo miła, wszyscy członkowie organizacji byli bardzo
przyjaźnie nastawieni i pomocni. Praktyka była bezpłatna, nie było nadgodzin.
Komunikacja w firmie odbywała się głównie w języku angielskim oraz polskim,
czasem pojawiał się język islandzki, w tym wypadku mogłem liczyć na pełną pomoc
kolegów. Merytorycznie oceniam praktykę bardzo dobrze, nauczyłem się nowych
umiejętności i rozwinąłem inne.

VI. Życie towarzyskie zwiedzanie
Życie towarzyskie organizowałem sobie na własną rękę. Reykjavik to miasto pełne
różnych możliwości pod względem kulturalnym i towarzyskim. Codziennie odbywają
się różnorodne wydarzenia – koncerty, wystawy, imprezy. Miasto oferuje wiele
kawiarni, restauracji, klubów – szczególnie polecam; Bar Ananas, Lebowski Bar,
Hurra, Paloma, Kiki Queer Bar. W Reykjaviku znajduje się wiele muzeów, polecam
Kulturhaus i National Gallery. Ponaddto w wakacje odbywa się duży festiwal
muzyczny Solstice, a w połowie sierpnia uliczne święto Menningarott. Odnośnie
zwiedzania samego miasta – Reykjavik jest dosyć mały, jednakże na wszelkie atrakcje
należy poświęcić minimum 3 dni, warto ku temu zakupić tzw. Reykjavik Card, która
umożliwia darmowe wstępy do muzeów i wiele zniżek. Oczywiście polecam wyjazdy
poza miasto. Islandia to przepiękny kraj, warto wynająć samochód na minimum tydzień

i objechać całą wyspę. Z atrakcji na weekend bliżej Reykjaviku polecam gorącą rzekęw
mieście Hveragerdi, wodospad Glymur i tzw. Złoty Krąg.

VII.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych

Podstawowa informacja o której należy wspomnieć to fakt, że Islandia to bardzo
drogi kraj. Ceny są około 2,5 razy wyższe niż w Polsce. Przyznane stypendium
pozwalało mi na wynajem mieszkania, pozostała część pochodziła z dodatkowej pracy
której podjąłem się na miejscu. Celem ograniczenia kosztów polecam robienie
zakupów w supermarketach Bonus z charakterystyczną świnką oraz poruszanie się
rowerem (komunikacja miejska też jest droga). Chciałbym podkreślić, że sklepy na
Islandii otwarte są krótko – zazwyczaj w godzinach 10-17. Karta EKUZ działa bez
problemu, wizyta lekarska z kartą kosztuje 30 zł.

VIII. Inne
Islandia to naprawdę wspaniały kraj, zarówno pod względem krajobrazów jaki ludzi,
którzy go zamieszkują. Dzięki programowi mogłem zobaczyć zupełnie inny model społeczny
i poznać nową interesującą kulturę. Islandczycy to bardzo otwarty naród, jest to kraj wielu
możliwości. Należy również pamiętać, że jest to bardzo małe społeczeństwo, a wyspa jest
niewielka co może niektórym doskwierać.

IX. Ocena
Praktykę pod względem ogólnym oraz merytorycznym oceniam na 5. Na moją ocenę
wpływa przede wszystkim miejsce, gdzie odbyłem praktyki, które pod każdym względem
spełniło moje oczekiwania i wiele mnie nauczyło, jak i sama praktyka prowadzona na
wysokim poziomie merytorycznym, która dała mi nowe doświadczenia, rozwinęła
umiejętności i otworzyła nowe możliwości.

