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• Czas trwania praktyki: lipiec – wrzesień 2018
I. Faza przygotowawcza
1. Znalezienie praktyki
Ofertę praktyki znalazłam samodzielnie w Internecie. Proces aplikacji wyglądał następująco:
wypełnienie formularza w systemie online razem z listem motywacyjnym i CV, następnie po
krótkim czasie odbyła się pierwsza telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Po tygodniu od
rozmowy otrzymałam zaproszenie na drugą rozmowę rekrutacyjną w biurze firmy w
Monachium. Koszty transportu oraz niezbędnego zakwaterowania zostały pokryte przez
firmę. Brałam udział w 3 rozmowach z członkami zespołu oraz teście z Excela. Po około
tygodniu od rozmowy otrzymałam wyniki procesu rekrutacji mailowo.
2. Załatwienie formalności na SGH
Praktyka została potwierdzona już koło kwietnia/maja, więc miałam trochę czasu na
załatwienie formalności. Trzeba liczyć się z tym, że kontakt z firmą i przeprocesowanie
formalności, przesyłka dokumentów z za granicy są bardzo czasochłonne. Osobą, z którą
kontaktowałam się w firmie była przedstawicielka działu HR. Niestety w tak dużych firmach,
takich jak Allianz ciężko jest szybko załatwiać pewne kwestie i wszystko trwa dłużej. Polecam
bardzo, bardzo dokładnie wytłumaczyć wszystko, co związane z dokumentami Erasmus
przedstawicielowi firmy, wyraźnie zaznaczając takie szczegóły jak miejsca na podpis czy ilość
kopii dokumentów.
Niestety na SGH praktyki są rozliczane w systemie lat akademickich (październik-wrzesień), a
moja praktyka trwa w całości lipiec-grudzień, dlatego nie mogłam ubiegać się o finansowanie
dla całości pobytu w ramach jednej aplikacji. Jest to z pewnością bardzo duża niedogodność,
a domyślam się, że osoby, których praktyka trwa na przykład do końca października tracą
możliwość uzyskania wsparcia na część wyjazdu. Sporym utrudnieniem jest też fakt, że nowe
dokumenty na kolejne okresy rozliczeniowe są publikowane z niewielkim, miesięcznym
wyprzedzeniem, dlatego mimo chęci przygotowania wszystkiego jeszcze podczas pobytu w
Polsce, nie mogłam nic zrobić.
3. Przygotowanie językowe
Allianz SE jest globalną siedzibą Allianz, w której pracują osoby z całego świata. Wszystkie
formalności jak i codzienna praca w moim zespole odbywają się w języku angielskim.
4. Kwestie finansowe
Monachium jest drogim miastem, a na samym początku należy ponieść spore koszty
związane np. z pierwszym czynszem i kaucją. Trzeba się również liczyć z podatkami i kosztami

ubezpieczeń niemieckich, które wpływają na wysokość pensji. Stypendium Erasmus zostało
przekazane na moje konto zaraz po przyjeździe do Niemiec.
II. Przyjazd do Firmy organizującej praktykę
Ja przyjechałam do Monachium samochodem z rodzicami, dzięki czemu mogłam wziąć ze
sobą więcej rzeczy. Niestety na lotnisko w Monachium nie latają z Warszawy tanie linie
lotnicze. Samo lotnisko jest zlokalizowane poza miastem, około 40 min od centrum. Dojazd
na lotnisko jest prosty, istnieje połączenie S-bahnem z miasta na samo lotnisko. Koszt biletu
na przejazd w jedną stronę to około 11 EUR.
III. Rozpoczęcie praktyki
Mój zespół składa się z 4 osób oraz 2 praktykantów (włączając mnie). Już pierwszego dnia
otrzymałam kartę/firmowe ID oraz dostęp do komputera. Największym wsparciem był dla
mnie drugi praktykant, który był już w firmie jakiś czas i zapoznał mnie z wszelkimi sprawami
dotyczącymi zarówno pracy zespołu jak i życia w firmie ogółem (systemy IT, organizacja
biura, kantyna, ksero itp.). W Allianz co 2 miesiące organizowane są spotkania powitalne dla
nowych pracowników, jednak ja nie brałam w nim udziału.
Jeszcze przed rozpoczęciem praktyki otrzymałam do wypełnienia komplet formularzy.
Musiałam zameldować się w Monachium (Anmeldung), zarejestrować się w kasie
ubezpieczenia zdrowotnego, aby otrzymać niemiecki Social Security Number oraz założyć
konto w banku niemieckim.
IV. Zakwaterowanie
Znalezienie zakwaterowania Monachium stanowi bardzo duże wyzwanie – dla wszystkich,
nie tylko przybywających z za granicy. Firma nie zapewnia zakwaterowania ani wsparcia w
poszukiwaniach. Trzeba liczyć się z tym, że zakwaterowanie w Monachium jest drogie. Koszt
pokoju w dzielonym mieszkaniu (WG), w miarę blisko centrum to około 600-700 EUR i
więcej. Dodatkowo trzeba zazwyczaj zapłacić na początku kaucję, która wynosiła akurat w
moim przypadku jednokrotność miesięcznego czynszu. Co więcej, spora liczba
pokoi/mieszkań jest oferowana bez mebli, co stanowi dodatkowy problem. W niektórych
przypadkach warunkiem wynajmu jest wykupienie od obecnego lokatora mebli znajdujących
się w pokoju.
Szukałam mieszkania używając strony wg-gesucht oraz grup na Facebooku. Poszukiwania
prowadziłam z Polski, co niestety jeszcze dodatkowo utrudniało sprawę, ponieważ nie
mogłam bezpośrednio odwiedzać mieszkań, kiedy już dostawałam zaproszenie. Tylko
niektórzy oferujący byli chętni na rozmowę przez Skype, większość preferowała spotkanie
osobiste. Aby znaleźć mieszkanie trzeba naprawdę spędzić dużo czasu na poszukiwaniach
oraz wysyłaniu zapytań. Konkurencja jest bardzo duża i oferujący dostają dziesiątki, jak nie
koło setki zapytań. Niektóre ogłoszenia są dlatego usuwane już po kilku godzinach od
publikacji. Większość ogłoszeń jest w języku niemieckim. Warto zwrócić uwagę, aby
oferujący mieszkanie zgadzał się na meldunek pod jego adresem, nie wszyscy to akceptują.

IV. Opis praktyki
Moja praca jako praktykantki polega głownie na wsparciu managerów w ich pracy i przy
bieżących projektach. Praca odbywa się w całości po angielsku. Pracuję przede wszystkim z
danymi, z Excelem. Zakres zadań jest zgodny z tym, co zostało przedstawione przed
rozpoczęciem praktyki. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o praktyki, w związku z
czym mój wymiar godzinowy to 38h pracy tygodniowo (7,6h dziennie). Ten czas nie
obejmuje przerwy lunchowej. Niestety nie mam dni wolnych w ramach umowy, jednak jeśli
przepracuję więcej niż czas określony w kontrakcie, mogę odebrać sobie nadwyżkowe
godziny w formie dnia wolnego.
Atmosfera w biurze jest przyjazna, większość osób pochodzi spoza Niemiec, jest bardzo
międzynarodowo. W firmie pracuje wiele praktykantów i working students.
V. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Firma nie organizuje żadnych wydarzeń, odbył się jedynie dzień integracyjny dla naszego
departamentu na początku września.
Monachium oferuje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Najbardziej popularne są
starówka, Ogród Angielski, okolice brzegów rzeki oraz liczne parki. Typowym miejscem
spotkań są ogródki piwne. Latem wiele osób jeździ w pobliskie góry oraz nad jeziora. W
mieście znajduje się też wiele muezów (np. Alte Pinakothek, Neue Pinakothek czy Muzeum
Egipskie). Ceny wstępu to 5-7 EUR dla studentów, w niedzielę wstęp kosztuje 1 EUR.
Miałam okazję być w Monachium podczas Oktoberfest, które jest zdecydowanie
wyjątkowym i robiącym wielkie wrażenie wydarzeniem. Wiele firm organizuje wspólne
wyjścia na Oktoberfest.
VI. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
• Ceny wybranych produktów
Najdroższe w Monachium jest zakwaterowanie. Zdecydowanie droższe niż w Polsce, ale i tez
droższe niż w innych częściach Niemiec jest jedzenie w restauracjach czy napoje w barach.
Cena 0,5l piwa w ogródku piwnym czy restauracji to około 4-5 EUR. Cena 1l piwa na
Oktoberfest to 11 EUR. Cena sznycla w restauracji w centrum to od 11-13 EUR w górę.
Ceny w sklepach typu Rewe i Edeka są trochę wyższe niż w Polsce, natomiast w Lidlu czy
Netto zbliżone do polskich. Cena 0,5l piwa w sklepie to około 0,85 EUR. Cena 100g czekolady
Milka to około 1 EUR. Droższe jest mięso, wędliny oraz pieczywo. Ceny w drogeriach
Rossmann czy DM są zbliżone do cen w drogeriach w Polsce.
W większych supermarketach można kupić polskie produkty.
• Handel w niedzielę
W niedziele sklepy są pozamykane. W sobotę godziny handlowe to zazwyczaj 10-18.

VII. Inne:
• Położenie firmy
Pracuję na kampusie w Schwabing, zaraz obok Ogrodu Angielskiego. Allianz ma też duże
biuro pod Monachium.
• Transport miejski
Miasto podzielone jest na 4 strefy, a strefa centralna jest podzielona jeszcze dodatkowo na
kręgi. Ja korzystam z biletu miesięcznego na 3 kręgi, który kosztuje około 50 EUR. Bilet
dzienny to koszt około 6 EUR. Sieć transportu miejskiego w Monachium jest bardzo dobrze
rozwinięta, wszystko kursuje planowo, jest zrozumiale oznaczone i czyste.
VIII. Ocena
Ocena ogólna: 4/5
Ocena merytoryczna: 4/5

