Raport z pobytu na praktyce w ramach programu Erasmus +
Malta, St. Julian, Sun and Fun Water Sports and Yacht Charter
15.07.2016- 15.09.2016
I. Faza przygotowawcza
1. Znalezienie praktyki
Ten element wydawał się najtrudniejszy, a okazał najłatwiejszy. Malta to miejsce
gdzie w szczycie sezonu turystycznego każde ręce są mile widziane do pracy. Na jednym z
maltańskich portali ogłoszeniowych znalazłam wiele ofert pracy. Wystosowałam do każdej z
firm maila informującego o chęci odbycia BEZPŁATNYCH praktyk, w wyznaczonym
terminie. W mailu wyjaśniłam również na czym polega program oraz załączyłam swoje CV.
Po ok. 2 tygodniach otrzymałam odzew od 3 firm. Z przedstawicielem jednej z firm
spotkałam się osobiście w Warszawie by omówić kwestie związane z obowiązkami oraz
zasadami programu Erasmus +. Jedna z firm, nie zainteresowała mnie swoją propozycją
współpracy, a z trzecią z firm nawiązałam współpracę.
2. Załatwienie formalności na SGH
Przygotowania do praktyki polecam rozpocząć od sprawdzenia dokładnych wymagań
szkoły. Należy pamiętać o spełnieniu wszystkich warunków. W pierwszej kolejności czy
spełniamy warunki związane ze znajomością
języka i czy są one poświadczone
odpowiednimi dokumentami. Przygotowania do praktyki należy rozpocząć ok. semestr
wcześniej. W pierwszej kolejności należy ustalić jakie państwa lub regiony Nas interesują.
Należy rozplanować sobie również czas praktyki, tak aby nie kolidował z zaliczeniami,
zajęciami oraz obroną. Należy wziąć również pod uwagę kwestie formalne, które zajmują
sporo wolnego czasu. W moim przypadku, praktyki odbywała się pomiędzy ostatnią sesją
zaliczeniową, a obroną pracy. Przygotowania do praktyki rozpoczęły się na ok 3,5 miesiąca
przed rozpoczęciem praktyk. Był to zdecydowanie za krótki okres. Na ostatnią chwilę
otrzymałam niezbędne dokumenty od firmy ( które muszą być w ORYGINALE przysłane
pocztą- ok. 3 tygodnie oczekiwania).
3. Przygotowanie językowe
Językiem urzędowym na Malcie jest angielski. Jedynym problemem był fakt
konieczności formalnego potwierdzenia znajomości językowej. W ostatniej chwili uzyskałam
jednak dokument poświadczający zdanie egzaminu końcowego z dziekanatu.
4. Kwestie finansowe
Dofinansowanie z programu Erasmus dostajemy częściowo przed wyjazdem. Należy
jednak pamiętać, że nie są to środki wystarczające do utrzymania się na Malcie. Część
kosztów należy pokryć przed wyjazdem np. zakup biletu czy kaucji za mieszkanie. Warto
zatem posiadać również własne oszczędności, które pomogą Nam na samym początku. Na

Malcie w łatwy sposób można znaleźć dodatkową pracę w branży turystycznej, a do pracy
dorywczej rekrutują nawet na ulicy 
II. Przyjazd do firmy
Jedyną opcją jest wyłącznie podróż samolotem. Tanie linie lotnicze oferują szeroki
wybór lotów z Polski. Ja osobiście wybrałam opcje podróży z lotniska Chopina oraz przylot
na to samo lotnisko. W ramach podróży dokupiłam opcję podróży z dużą walizką do 32 kg,
która spokojnie wystarczyła na cały okres pobytu. Na Malcie jest wyłącznie jedno lotnisko.
Za dnia aby dojechać do pozostałych miejsc na wyspie możemy skorzystać z komunikacji
miejskiej, jeśli natomiast chcemy podróżować nocą warto skorzystać z busów. W innym
przypadku pozostaje Nam podróż taksówką ( koszt ok. 20 euro). Biletu warto szukać w
momencie załatwienia wszelkich formalności.
III. Rozpoczęcie praktyki
Praktyka rozpoczęła się dwa dni po przylocie, 15-07-2016 r. Podczas pierwszego dnia
zostałam zapoznana z systemem pracy, pracownikami oraz obowiązującymi zasadami. Przez
pierwszą część moim zadaniem było zapoznanie się z ofertą oraz pomoc innym pracownikom.
W drugiej części mentor wytłumaczył mi moje zadania oraz sam przyglądał się mojej pracy.
Otrzymałam również telefon służbowy, który służył mi do kontaktu z innymi pracownikami
jak również służbowy uniform.
IV. Zakwaterowanie
Podczas praktyki mieszkałam w dwóch różnych miastach. Pierwsze mieszkanie
znajdowało się w miejscowości Hamrun. Był to dom, w którym mieszkałam wraz z innymi
praktykantkami ( 4 studentki) , właścicielką domu oraz jej synem. Ofertę tą znalazłyśmy
będąc jeszcze w Polsce, na grupie na Facebook’u. Od sierpnia wynajęłyśmy wspólnie całe
mieszkanie w miejscowości Bugibba. Za 3 pokojowe mieszkanie z salonem, dwoma
łazienkami oraz pralnią płaciłyśmy 1000 euro miesięcznie. Należy jednak zwrócić szczególną
uwagę na próby oszust. Często na portalach społecznościach można spotkać oferty, które są
atrakcyjne cenowo jednak wiele rzeczy budzi podejrzenia, np. wynajmujący nie przebywa w
docelowym kraju. Należy pamiętać o zasadzie: nie wysyłaj pieniędzy osobie nieznanej!
V. Opis praktyki
Praktyka polegała na sporządzaniu różnego rodzaju raportów i analiz. W ramach
praktyki przychodziłyśmy do biura 8 godzin dziennie. Czas pracy nie był jednak
monitorowany i bez problemu mogłam liczyć na dni wolne. Praca odbywała się również w
piątki, soboty oraz niedziele, nie więcej jednak niż 40 godzin. W pracy posługiwałyśmy się
wyłącznie językiem angielskim.
V. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Klubów na Malcie jest bardzo dużo, większość znajduje się w dzielnicy Paceville w St
Julian i jest z bezpłatnym wejściem. Jeżeli ktoś lubi imprezy pool party, to w miejscowości

Bugibba znajduje się klub z basenem - Cafe del Mar. Na Malcie odbywa się również wiele
festiwali, np. w miejscowości Sliema lub Valletta. Aby poczuć bardziej maltański klimat
polecam wybrać się na festę, czyli parafialny odpust. Jednak jest on zupełnie inny niż w
Polsce, ponieważ Maltańczycy ozdabiają wtedy całą dzielnicę, podświetlają lampkami
kościół, odbywa się też pokaz fajerwerków i jest dużo muzyki.
Miejsc do zwiedzania na Malcie jest bardzo dużo i warto przy tym zaznaczyć, że
zarówno na wyspie Malta jak i na wyspie Gozo (2 wyspy, które są zamieszkałe) obowiązuje
ten sam bilet autobusowy, więc nie trzeba się martwić dodatkowymi kosztami za podróż po
kraju. Według mnie najciekawsze miejsca do zobaczenia na Malcie to:










jaskinie Blue Grotto;
Mdina – była stolica, tzw. Ciche Miasto;
Valletta – obecna stolica znajdująca się na liście światowego dziedzictwa
UNESCO;
Wyspa Comino z Blue Lagoon – przepiękna laguna o krystalicznie czystej
wodzie;
Wyspa Gozo – przede wszystkim słynny most skalny Azure Window, a także
megalityczne świątynie Ggantija, czyli najstarsze wolno stojące budowle na
świecie. Jeżeli wystarczy czasu, warto udać się na słynną plażę Ramla Bay z
pomarańczowym piaskiem;
Marsaxlokk – słynna wioska rybacka, niedaleko znajduje się również piękna,
skalista plaża St Peter’s Pool;
Popeye Village – miasteczko wybudowane w 1979 roku na potrzeby filmu o
tym samym tytule;
Najładniejsze piaszczyste plaże: Ghajn Tuffieha, Golden Bay, Paradise Bay.

VI. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych








Ceny wybranych produktów: chleb - ok. 1 euro, zgrzewka wody 2l - ok. 2,20
euro, Coca Cola 1,5l - 1,4 euro, warzywa na patelnię – ok. 1,50 euro
Polecane sklepy: najtaniej jest w Lidlu lub w małych osiedlowych sklepach
„discount store”. Warto czasem specjalnie pojechać do dalej oddalonego
sklepu po większe zakupy, ponieważ życie na Malcie jest znacznie droższe niż
Polsce, więc chociaż w ten sposób uda się zaoszczędzić trochę pieniędzy.
Handel w niedzielę: nie ma jednej zasady, mały sklepik niedaleko naszego
mieszkania był czynny cały tydzień od rana do późnego wieczora, ale za to
większy supermarket był czynny tylko do 13. W stolicy Malty w niedzielę
zamknięte są praktycznie wszystkie muzea i galerie.
Warte polecenia miejsca na obiad: pizza w Cafe del Mar, burgery w Hugo’s
Burger Bar, kawa w Il Buco.
Stypendium pokryło ok. 70% moich niezbędnych wydatków (miejsce we
współdzielonym pokoju, jedzenie, bilet miesięczny)



Komunikacja lokalna: na całej Malcie, w tym na wyspie Gozo, jedynym
środkiem transportu są autobusy. Plusem jest to, że obsługuje je jedna firma,
więc po całej Malcie możemy podróżować na jednym bilecie, nie ma podziału
na strefy. Przed wyjazdem polecam założenie sobie karty miesięcznej,
ponieważ na wyrobienie czeka się tydzień lub dłużej. Za pierwszym razem
kosztuje ona 32 euro (26 euro + 6 euro koszty rejestracji i wysyłki pocztą), ale
w następnym miesiącu jest to już tylko koszt doładowania, czyli 26 euro.
Bilety „jednorazowe” sprzedawane są bezpośrednio u kierowcy i kosztują 2
euro. Są to bilety ważne 2 godziny od momentu przyłożenia do czytnika lub
zakupu u kierowcy. Istotną informacją jest to, że bilet miesięczny obowiązuje
tylko na dany miesiąc, czyli jeżeli np. kupimy bilet 17 lipca, będzie on ważny
tylko do 31 lipca. Kolejną praktyczną wskazówką może być to, że wszystkie
przystanki są na żądanie, a rozkłady jazdy pełnią raczej funkcję orientacyjną.
Kierowca pełni rolę zarządcy autobusu, sprawdza czy wszyscy skasowali bilet,
jeśli zdecyduje, że autobus jest przepełniony to może nie wpuścić kolejnych
pasażerów. Autobusy nocne są tylko cztery na całą wyspę, jeżdżą raz na
godzinę i tylko w weekendy – alternatywą są prywatne busiki, które po
uzbieraniu odpowiedniej liczby osób za 3 euro odwożą ludzi w wybrane
punkty. Koszt promu z Malty na Gozo wynosi ok. 5 euro w 2 strony.

VII. Inne
Firma położona była w St Julian w dużym hotelowym resorcie. Korzystałam z
komputera i miałam dostęp do Internetu oraz drukarki. Odnośnie sportu – nie miałam
zapewnionych sportowych aktywności przez firmę, ale Malta ze względu na swoje położenie
zapewnia idealne warunki do pływania w Morzu Śródziemnym, co zdecydowanie polecam.
Program Erasmus + pomógł mi przede wszystkim poprawić język angielski, ponieważ jest to
jeden z urzędowych języków na Malcie.
VIII. Ocena
W skali od 1 do 5 zarówno pod względem ogólnym jak i merytorycznym
(akademickim) praktyki oceniam na 5.

