RAPORT Z POBYTU NA PRAKTYCE ERASMUS+
Kraj: Grecja, Kreta/ Miasto: Elounda/ Nazwa firmy: Stelios Papatzanakis – Knossos Souvenir Shop
Termin: 04.06.2017 – 30.09.2017

I.

Faza przygotowawcza

1. Znalezienie praktyki
Pomoc w znalezieniu miejsca praktyki została zaoferowana przez pracowników biura programów
międzynarodowych na Univerisity of Piraeus, gdzie miałam okazję brać udział zarówno w wymianie
studenckiej Erasmus+, jak i Erasmus+ Placement.

2. Załatwienie formalności na SGH
Formalności związane z wyjazdem i składanie dokumentów przebiegło bez problemów, również ze
względu na kompetentną pomoc pracowników uczelni SGH.

3. Przygotowanie językowe
Ze względu na poprzednie doświadczenia międzynarodowe, płynna komunikacja w języku
angielskim, greckim i pozostałych europejskich językach. Brak potrzeby przygotowania językowego.

4. Kwestie finansowe
Firma nie oferuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, a ze względu na wysokie koszty życia na
wyspie oraz drogie bilety lotnicze w sezonie letnim, stypendium nie jest wystarczające na pokrycie
wszystkich kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktykach.

II.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę

Loty do Aten oferuje coraz więcej linii lotniczych. Ja dostałam się z Warszawy do greckiej stolicy na
pokładach linii Ryanair, bilety wyniosły około 800 złotych. Z lotniska, kursuje do Piraeusu, w którym
znajduje się główny port autobus nr X96, bądź metro (niebieska i zielona linia). Z portu w Piraeusie
na Kretę dostałam się promem firmy Minoan Lines (zniżki studenckie jedynie dla studentów
tamtejszych). Po dotarciu do Heraklionu, aby dotrzeć do Eloundy należy udać się do dworca
autobusowego. Na miejscu zostałam odebrana z przystanku przez opiekuna praktyk.

III.

Rozpoczęcie praktyki

Na początku praktyk zostałam wprowadzona w szczegółu działalności firmy przez właściciela, który
był również opiekunem moich praktyk i głównym przełożonym. Zostały także omówione moje
zadania i obowiązki.

IV.

Zakwaterowanie

Właściciel firmy zaoferował mi wynajem jednego ze swoich mieszkań, które posiada w Eloundzie.
Cena ok. 250 euro za miesiąc.

V.

Opis praktyki

Praktyka była bardzo ciekawym doświadczeniem, dzięki któremu miałam okazję udoskonalić
znajomość języków, jak i ustabilizować swoją wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.
Do moich głównych obowiązków należały wszelkie procesy związane z księgowością, tworzeniem
raportów finansowych, czy kontrolowaniem budżetu firmy, ale również sprawy administracyjnoorganizacyjne.

VI.

Życie towarzyskie i zwiedzanie

Elounda jest małym miastem, typowo turystycznym, przeznaczonym dla rodzin z dziećmi. Znajduje
się tam kilka restauracji, barów, aczkolwiek, w celach rozrywkowych polecałabym wybrać się
w weekend do Agios Nikolaos. Kreta jest największą i jedną z piękniejszych greckich wysp, dlatego
warto poświęcić choć kilka dni na podróże.

VII.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych

Ceny produktów spożywczych w Grecji w ostatnim roku znacznie podrożały. Mimo kryzysu
ekonomicznego, który mimo wszystko nie jest wysoce odczuwalny, życie na wyspie jest stabilne, ze
względu na turystykę. Porównując do cen na rynku polskim, ceny produktów w Grecji są 1,5-2 razy
wyższe. Najlepszym wyjściem jest zaopatrywanie się w supermarketach takich jak Carrefour,
Marinopoulos, OK Market, Lidl. W niedziele i święta sklepy zazwyczaj są nieczynne.

VIII. Inne:
Firma znajduje się blisko przystanku autobusowego, niedaleko plaży i portu. Dostęp do sprzętu
informatycznego był bezproblemowy i nieograniczony. W kwestii sportu i czasu wolnego, ze
względu na moje zamiłowanie do pływania i biegania, środowisko bardzo sprzyjało uprawianiu tych
sportów, jak i wszystkich innych.

IX.

Ocena

Praktyki oceniam bardzo dobrze, (4/5) ze względu na miłą atmosferę, pomoc ze strony opiekuna,
rzetelne przygotowanie do pracy, przekazaną merytoryczną wiedzę i zdobyte doświadczenie.

Martyna Szuplewska
martyna_szuplewska@onet.eu

