RAPORT Z POBYTU NA PRAKTYCE

Kraj: Zjednoczone Królestwo
Miasto: Cheltenham
Nazwa firmy: IDR Medical GmbH
Strona internetowa: www.idrmedical.com
Termin przebywania na praktyce: 06.02.2017 - 06.08.2017
Spis treści:

I Faza przygotowawcza
1. Znalezienie praktyki: oferta znaleziona poprzez portal Placement UK. Proces od
rejestracji do znalezienia praktyki trwał niecałe dwa tygodnie. Bardzo przyjaźni i
pomocni pracownicy.
2. Załatwienie formalności na SGH: Bardzo sprawnie i relatywnie szybko (biorąc
pod uwagę, że proces kolidował ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem
oraz moją styczniową obroną).
3. Przygotowanie językowe: Raczej nie dotyczy; jestem absolwentem filologii
angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim (licencjat).
4. Kwestie finansowe: Stypendium jest bardzo pomocne, jednak warto dysponować
również własnymi oszczędnościami, bo początek jest dość trudny finansowo (opłacenie
mieszkania itp.). Raczej polecałabym też szukanie praktyki płatnej, bo życie w
Zjednoczonym Królestwie jest dość drogie. Nawet przy wsparciu finansowym ze
strony firmy przyjmującej > 500 GBP/miesiąc jesteśmy w stanie przeżyć, a nawet, przy
dobrych wiatrach, zaoszczędzić.
II Przyjazd do firmy organizującej praktykę
1. Przelot/transport na własną rękę: wszystko we własnym zakresie. Loty są
relatywnie tanie, ale podróżowanie pociągiem jest już drogie, więc lepiej lecieć do
lotniska znajdującego się niedaleko miasta, w którym odbywa się praktyki. Polecam
również wykupienie Railway Card 16-25 – karta uprawnia do zniżek na wszystkie
przejazdy pociągami w kraju (koszt: 30 GBP, zwraca się już przy 2-3 przejeździe).

III Rozpoczęcie praktyki
Otrzymałam dwóch merytorycznych opiekunów i odbyłam induction week.
Pracownicy bardzo przyjaźni i pomocni. Dodatkowe formalności, jakie należy
załatwić, to otwarcie konta w banku (może być trudne jeśli nie ma się Letter of
Employment i Tenancy Agreement – polecam HSBC: bardzo sprawnie i bez zbędnych
formalności otwarto dla mnie Basic Account for EU Residents; wystarczy paszport i
ID). Słyszałam jednak, że jest to coraz trudniejsze i coraz częściej wymagana jest
umowa o pracę oraz NINo (National Insurance Number). Żeby uzyskać NINo, należy
umówić się na spotkanie w Job Centre: rozmowa z doradcą pracowniczym trwa ok. 20
minut (wymagane jest okazanie ID [dowodu tożsamości]). Po tejże rozmowie i złożeniu
wniosku otrzymujemy pocztą na nasz adres kopertę z NINo. Numer ten polecam
skrzętnie schować lub zrobić jego zdjęcie, bo jeśli zostanie zgubiony, to brytyjski urząd
może robić dość duże problemy.

IV Zakwaterowanie
Organizacja przyjmująca nie zapewnia zakwaterowania i nie pomaga w znalezieniu
mieszkania. Lepiej przyjechać wcześniej (min. tydzień) i poszukać mieszkania na
własną rękę lub poprosić o pomoc znajomych. W Zjednoczonym Królestwie
najbardziej popularnym sposobem znajdowania lokum jest zwrócenie się do agencji
nieruchomości. W moim przypadku było to Surelet Cheltenham Ltd. Telefon: 0044 (0)
1242 241200 Należy poprosić pracodawcę o złożenie referencji i udowodnić
wypłacalność (wymagane jest posiadanie przez pół roku brytyjskiego konta z minimum
350 GBP miesięcznie na koncie – co jest dość dziwnym wymaganiem, bo jako imigrant
nie można tego udowodnić; mi udało się uzgodnić z agencją i landlordem (właścicielem
nieruchomości), że opłacę z góry kaucję i dwa miesiące czynszu – duży wydatek na
początek: 510 GBP +411.67 GBP x2 = 1333.34 GBP; warto rozmawiać i próbować się
dogadać, bo im też zależy na wynajmujących, tylko prawo jest bezsensowne).
Cheltenham jest dość małym, ale relatywnie drogim miastem, więc czynsz jest dość
wysoki: 411.67 GBP miesięcznie. Trudno znaleźć mieszkanie w dobrej cenie i z
dobrymi warunkami mieszkaniowymi. Ja polecam moje mieszkanie: 77 Queen’s Road
GL50 2NH Cheltenham – miałam szczęście i znalazłam relatywnie tanie mieszkanie
niedaleko centrum, odnowione i z pełnym wyposażeniem.

V Opis praktyki
Mój pracodawca dofinansowywał mój przyjazd: 750 GBP miesięcznie. Komunikacja
odbywała się wyłącznie w języku angielskim. Zajmowałam się marketingiem
internetowym i tradycyjnym (tworzenie strategii i jej stopniowa realizacja) oraz analizą
rynku. Praca polegała wyłącznie na realizacji określonych wcześniej zadań.
VI Życie towarzyskie i zwiedzanie
Firma nie uczestniczy w organizowaniu życia towarzyskiego, ale raz na jakiś czas
organizowane są wspólne wyjścia do pubu lub restauracji (puby są bardzo popularnym
sposobem spędzania czasu w Zjednoczonym Królestwie). Cheltenham znajduje się w
bardzo dobrej lokalizacji, relatywnie blisko Londynu, Birmigham (drugie największe
miasto w Zjednoczonym Królestwie), Kornwalii, Liverpoolu, Stradford-upon-Avon
(miejsce urodzenia Szekspira), Gloucester, Bristolu, Cardiff, Oxfordu. Bardzo dużo
pubów i take-awayów (czyli miejsc z szybkim jedzeniem: dania chińskie, indyjskie,
wietnamskie, japońskie itd.). Centra handlowe, kino, teatr, uroczy University of
Gloucestershire (wygląda jak Hogwart).
VII Praktyczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych
Komunikacja miejska jest droga, więc bardziej opłaca się chodzenie na piechotę (jeśli
tylko jest taka możliwość). Stypendium pozwoliło pokryć koszty wynajmu mieszkania,
bez pomocy pracodawcy moja sytuacja finansowa mogłaby wyglądać o wiele gorzej.
Zjednoczone Królestwo jest droższe od Polski, więc trzeba przygotować się na dość
duże wydatki – jednakże, jeśli zarabia się w funtach, to koszty utrzymania drastycznie
maleją. Dokumenty, które powinno się posiadać to dowód osobisty, paszport i/lub
prawo jazdy. Bez tych dokumentów nie otworzymy konta w banku i nie załatwimy
większości formalności.

VIII Inne
Moja praktyka odbywała się kilka miesięcy po Brexicie; przybywałam na terenie UK
podczas uruchomienia procedury wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
oraz podczas fali ataków terrorystycznych w Manchesterze i Londynie. Kultura
angielska jest wbrew pozorom bardzo odmienna od polskiej, co wyczuliło mnie
również na różnice kulturowe – a uważam za bardzo ważną umiejętność miękką w
pracy (zwłaszcza w środowisku korporacyjnym).

IX Ocena
Pod względem ogólnym: 5/5
Pod względem merytorycznym: 4/5

