Raport z pobytu na praktyce Erasmus+
Litwa, Wilno, UAB STANREKO,
03/07/2017-30/09/2017
Viktoryia Fedarava
I.

Faza Przygotowawcza

Wcześniej już miałam doświadczenie w odbyciu praktyk w ramach studiów na SGH
w firmie Pendragon w Warszawie, gdzie otrzymywałam doświadczenie w
dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w 2015 roku. Bardzo się cieszy od tego,
że zdecydowałam się na ten samy krok na okres wakacyjny tego roku, ale w tym
przypadku głównym moim zainteresowaniem było podwyższenie poziomu
angielskiego oraz możliwość przejścia praktyki za granicą.
Poszukiwanie praktyk za granicą rozpoczęłam wcześniej, za pół roku do wyjazdu.
Po
przeczytaniu
kilka
raportów
ze
strony
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/cpm/wymiana_miedzynarodowa/wyjezdzajacy/
praktyki_praca/Strony/default.aspx starałam się pisać do tych samych firm, gdzie
rannej odbywali praktyki studenci naszej uczelni, spodziewając się na to, że dostanę
szansa jak i poprzedni student. Napisałam kilku pracodawcom, ale ciągle nie
dostawałam odpowiedzi. Myślałem, że nie uda się i na krótko nie udzielałam czasu
na poszukiwanie.
Ale chęć do podjęcia praktyki była znacznie większą.
Na początku kwietniu dostałam informacje od mojego znajomego, że firma, z którą
one współpracują poszukuję stażystów na okres wakacyjny. Długo nie oczekując,
napisałam osobie zajmującej się zatrudnieniem na tej firmie i za dwa dni dostałam
odpowiedz, że mogę spróbować, w przypadku, gdy odpowiadam na wymagania.
Umówiliśmy na rozmowę Skype z Panią. Rozmowa odbywała się w języku
angielskim. Rozmawialiśmy o rzeczach, związanych z moim doświadczeniem,
wykształceniem oraz cele, które zamierzałam osiągnąć podczas odbycia praktyk na
firmie.
Co dotyczy lokalizacji i obszaru działalności firmy, to ona jest zlokalizowana w
Litwie, miasto Wilno. Zajmuje się organizacją prac budowlanych.
Po rozmowie kwalifikacyjnej przez Skype skupiliśmy się głównie na tym, że
możemy podejść do współpracy od czerwca 2017 roku.
Przy załatwianiu dokumentów na SGH najbardziej pomocną była właśnie strona
internetowa:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DPM/wymiana_miedzynarodowa/wyjezdzajacy/
praktyki_praca/Strony/Praktyki_Erasmus_plus.aspx gdzie krok po kroku opisane są
wszystkie wymagane procesy.
Podczas wykonania praktyki posługiwałam się językiem angielskim, rosyjskim i
polskim.
Stypendium Erasmus+ dostałam w pierwszym tygodniu odbywania praktyk. Na
początku wygodnym jest mieć własną podstawę finansową na wszelkie wypadki
oraz na pierwsze wydatki.

II.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktyk

Przyjechałam do Litwy Polskim Basem. Podróż trwa około 8 godzin. Cena biletu
wynosiła 60-80 złotych, ale ze zniżką można nawet i taniej. Samolot jest znacznie
drożej.
III.

Rozpoczęcie praktyki

Zaznajomienie z firmą rozpoczęło się od krótkiego zapoznania się z biurem i
pracownikami firmy. Były to osoby w wieku starszym około 30-40 lat, moje biurko
wyglądało przepięknie naprzeciwko okna. Lokalizacja biura jest w centrum miasta.
Dbała o mnie Pani, zajmująca się zatrudnieniem na firmie, ale pozostały członki
zespołu też byli miłe i w razie czego można było otrzymać pomóc.
IV.

Zakwaterowanie

Kwestie, dotyczące mieszkania załatwiałam sama. Mieliśmy szczęście razem z
koleżanką wynajmować kawalerkę w okolicach Wilno, 30 min od pracy. Mieliśmy
dobrą komunikację miejską przy mieszkaniu. Cena wynajmu mieszkania wynosiła
250 euro na dwie osoby. Mieliśmy cały sprzęt kuchenny w mieszkaniu, więc nie
musieliśmy tego ze sobą przywozić.
V.
Opis praktyki
W pracy cały czas panowała bardzo dobra atmosfera. Było możliwym również
oczekiwać na wynagrodzenie, rozmiar, którego można było wynegocjować z
właścicielem firmy.
Firma działa na rynku prac budowlanych. Głównym moim obowiązkiem był kontakt
z klientami oraz załatwienie rzeszy administracyjnych. Zostawanie po godzinach nie
było konieczne. Ale wymaganym była pilność, staranność i samodzielność podczas
wykonania pracy. Komunikacja odbywała się w języku rosyjskim. Ale sporo pracy
wykonywałam w języku angielskim.
VI. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Wilno, jak na stolicę państwa europejskiego przystało, tętni życiem o każdej porze
dnia i nocy. Znajduje się tu dużo ciekawszych klubów i dyskotek, gdzie można
bawić się i do białego rana, bowiem większość tych miejsc jest czynna do 4.00 –
5.30. W stolicy Litwy można znaleźć zliczoną ilość barów, pubów, etc. Niemal w
każdym z nich oprócz tradycyjnej kuchni litewskiej, można posłuchać dobrej
muzyki.
Po mieście poruszać się można autobusami, trolejbusami i mikrobusami (prywatne,
docierają niemal wszędzie, a na dodatek zatrzymują się zwykle tam, gdzie sobie
zażyczymy). Komunikacja miejsca zasadniczo działa w godzinach od 4:00 do
północy. Dobrym pomysłem jest również poruszanie się po mieście pieszo, bo

najważniejsze zabytki skupione są głównie w rejonie Starego Miasta. Więcej
informacji znajdziecie na stronie przewoźnika.
VII. Praktyczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych
Ewentualna waluta w Litwie jest euro. Ceny komunikacji miejskiej w Wilnie są
podobne do tych polskich. Najdroższymi miastami są Wilno oraz Kowno, i jest
tam najdrożej. Ceny w restauracjach zależą od lokalizacji oraz typu lokalu.
Restauracje w historycznym centrum będą droższe niż podobne w dalszej okolicy.
Za danie główne można zapłacić pomiędzy 5-10€, a posiłek dla osoby z napojami
oraz deserem powinien zamknąć się w 20€. Są również tańsze miejsca, gdzie
można zjeść np tamtejsze pierogi i inne przysmaki, w cenie 2-5€ za danie.

VIII. Inne
Strony, pomocne w Litwie:
http://www.vilniusevents.lt/ru/?utm_source=VTD&utm_medium=banner&utm_campaign=RU
events in Lithuania
http://www.polskibus.com/pl/index.htm Polski Bus
http://www.vilniustransport.lt/en.php/ public transport
http://www.litrail.lt railway communication

IX.

Ocena praktyki

Pod względem ogólnym i merytorycznym swoją praktykę oceniam na 5.

