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I.

Faza przygotowawcza

O istnieniu firmy Be Madrid dowiedziałam się podczas mojego wcześniejszego pobytu na
Erasmusie (studia). Be Madrid zajmuje się pomocą i organizowaniem rozrywek studentom
zagranicznym. Miałam przyjemność pojechać z nimi na wycieczkę i poznać ludzi którzy
tam pracują co zachęciło mnie później do szukania praktyk w tej firmie.
Przed wyjazdem należy dopełnić kilku formalności w SGH. Przede wszystkim trzeba
złożyć komplet dokumentów. Muszą to być oryginały podpisane przez pracodawcę. Tu
miałam ułatwione zadanie gdyż mieszkając w poprzednim semestrze w Madrycie mogłam
bezpośrednio załatwić to z pracodawcą na miejscu. W innym wypadku prawdopodobnie
najlepiej odpowiednio wcześniej wysłać dokumenty do podpisania pocztą i poprosić o ich
odesłanie. Należy pamiętać o terminowości składania dokumentów, muszą być one złożone
(ze wszystkimi podpisami) minimum miesiąc przed rozpoczęciem praktyk. Konieczne też
będzie rozwiązanie testu CNJO wyznaczającego poziom języka w którym mamy zamiar
odbyć praktykę. Po powrocie również trzeba będzie taki test wypełnić aby sprawdzić jak
zmienił się nasz poziom.

II.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę

Z lotniska Barajas trzeba dojechać do miasta samemu. Można wziąć taksówkę (koszt ok.
30 euro), ale najtaniej dojedziemy metrem, z którego później należy przesiąść się w szybką
kolejkę miejską. Najtaniej z Warszawy do Madrytu dolecimy Ryanairem. Niestety samoloty
Ryanaira lądują w Barajas około północy kiedy szybka kolejka już nie działa i trzeba jechać
metrem z dwoma przesiadkami lub nocnym autobusem za opłatą 5 euro.

III.

Rozpoczęcie praktyki

Praktyki w Be Madrid nie wiązały się z żadnymi dodatkowymi formalnościami z ich strony.
Odbywa tam praktyki wielu studentów z całego świata, więc zawsze jest wesoło. Biuro jest
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malutkie, pełno jest młodych ludzi, wszyscy są “pod ręką” – każdego można poprosić o
pomoc w razie trudności.

IV.

Zakwaterowanie

Jako że Be Madrid zajmuje się między innymi wynajmowaniem mieszkań studentom
zagranicznym, można za ich pośrednictwem wynająć pokój. Ja jednak nie zdecydowałam
się na tę opcję ponieważ postanowiłam zostać w mieszkaniu w którym byłam podczas
wymiany uniwersyteckiej. Serdecznie polecam szukać zakwaterowania w Opera Housing
Madrid,

a

konkretniej

kilkunastoosobowych

na

calle

apartamentach

Arenal:
dobra

https://operahousingmadrid.com,
zabawa

gwarantowana!

w

Szukając

zakwaterowania w Madrycie należy się liczyć z tym, że zimą w mieszkaniach jest bardzo
zimno – ogrzewanie to moim zdaniem konieczność.

V.

Opis praktyki

Podczas moich praktyk zajmowałam się przygotowywaniem raportów dotyczących
sprzedaży, edycją baz danych klientów rejestrujących się na wydarzenia organizowane
przez Be Madrid oraz pomagałam działowi marketingu w promowaniu aktywności firmy:
wycieczek, imprez, warsztatów itp. Atmosfera w pracy była bardzo przyjazna i “luźna”.
Przydzielone mi obowiązki w większości pokrywały się z tymi sprecyzowanymi przed
wyjazdem. Godziny pracy są bardzo elastyczne i można je indywidualnie uzgodnić z
opiekunem praktyk – jest tutaj duża dowolność. Zdarza się za to, że praktykanci są proszeni
o coś ekstra poza godzinami pracy – np. o pomoc podczas któregoś z organizowanych
wydarzeń. Nie można liczyć na zarobek na praktykach w Be Madrid, ale jest możliwość
darmowych wyjazdów na wycieczki organizowane przez firmę – wszystie jednodniowe
oraz przy większym zaangażowaniu w pracę – na dłuższe.

VI.

Życie towarzyskie i zwiedzanie

Pod względem życia towarzyskiego, kulturalnego i nocnego Madryt nie ma sobie równych.
Tu nie da się nudzić. Fani kultury odnajdą tu światowej sławy muzea i galerie oraz piękny
pałac królewski i jeszcze ładniejszą zabudowę – wszędzie. Ciągle odbywają się mniejsze
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czy większe festiwale i koncerty, szczególnie latem. Praktycznie codziennie jest też gdzieś
impreza z darmowym wejściem i darmowymi drinkami. Madryt, położony w samym
centrum kraju tworzy też dobrą bazę wypadową na krótsze czy dłuższe wyjazdy. Tylko
przy użyciu karty miejskiej możemy wybrać się np. Do Toledo czy na wspinaczkę w
pobliskie góry w miejscowości Cercedilla. Na jednodniową wycieczkę można też pojechać
do miasteczka Segovia lub Cuenca. Najbliższa plaża jest w Walencji, czyli ok.4 godziny
drogi samochodem. Ewentualnie latem można korzystać z basenów otwartych lub wybrać
się (również na kartę miejską) nad jeziorko Pantano de San Juan pod Madrytem. Bez
dostępu do wody latem czasem ciężko jest wytrzymać z gorąca, upał bywa wykańczający.
Zimą można też pojechać na narty.
Hiszpania to spory kraj, więc na wypad do Andaluzji, Barcelony czy do Kraju Basków
wypadałoby poświęcić trochę więcej czasu, ale teoretycznie da się to zrobić nawet w
weekend.

VII.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych

Ceny większości produktów spożywczych są nieco wyższe niż w Polsce, ale niektóre rzeczy
(jak np. kawa, świeżo wyciskany sok pomarańczowy) znajdziemy tu taniej. Za obiad w
restauracji zapłacimy ok. 15-20 euro, jednak są miejsca gdzie można zjeść za grosze.
Polecam np. knajpkę Takos Al Pastor, gdzie dostaniemy pyszne tacos za 1 euro. W jedzenie
najlepiej zaopatrywać się w Mercadonie lub Lidlu. Sklepy teoretycznie zamykają się w
niedzielę, ale większa część z nich jest i tak otwarta (ale krócej).
Stypendium w kwocie 550 euro nie jest wystarczające, ale jest pomocne. Oczywiście
dodatkowym ułatwieniem byłoby otrzymanie całej kwoty stypendium przed wyjazdem.
Ceny za pokój w Madrycie wahają się miedzy ok. 300 euro (zdecydowanie daleko od
centrum) aż do 600 euro za ładny pokój w centrum miasta. Średnio trzeba się liczyć z kwotą
ok. 400-450 za mieszkanie z rachunkami. Za poruszanie się po Madrycie zapłacimy 30 euro
miesięcznie z kartą miejską dla osób poniżej 26 roku życia.
Czegokolwiek byśmy nie potrzebowali, warto wybrać się do Primarka, który swoją
placówkę w Madrycie otworzył z prawdziwym rozmachem – w pięciopiętrowym gmachu
można znaleźć niemalże wszystko (poza jedzeniem). I to w śmiesznych cenach. Można też
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przejść się do sklepów Inditexu (Zara, Bershka, Stradivarius itp.), jest to hiszpańska firma
więc ceny są niższe, a wybór ubrań większy niż w Polsce.

VIII. Inne
Polecam taki wyjazd każdemu. Życie i praca w obcym kraju to doświadczenie jedyne w
swoim rodzaju, a poznani ludzie to często przyjaciele na całe życie. Praktyki z Erasmusem
to super przygoda!

IX.

Ocena

Pod względem merytorycznym: 4
Pod względem ogólnym: 5
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