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1. Faza przygotowawcza
Praktykę znalazłem poprzez kontakt jaki nawiązałem z firmą za pośrednictwem jednego
z profesorów na SGH. Od momentu nawiązania kontaktu jesienią, do procedury rekrutacyjnej
wiosną minęło kilka miesięcy. Było to spowodowane oczekiwaniem na pojawienie się na
stronie internetowej firmy formularza aplikacyjnego. Sama rekrutacja była w 100% zdalna.
Odbyłem dwie wideorozmowy z czego drugą z telefonu. Pierwsza rozmowa dotyczyła opisu
realizowanych przeze mnie projektów z machine learningu czy symulacji, natomiast druga
dotyczyła odpowiedzi na pytania rekruterów-analityków z tych dziedzin.
Jednym z moich warunków przyjęcia oferty praktyki była zgoda firmy na wypełnienie
dokumentów z Erasmusa na SGH. Niestety ta część przysporzyła firmie problemów. Z powodu
tych trudności, nie złożyłem dokumentów na czas i formalnie na papierze moja praktyka
zaczynała się później niż w rzeczywistości, przez co dostałem mniej pieniędzy z Erasmusa.
Jednym z urzędowych języków na Malcie jest angielski i językiem w pracy też był
angielski. Praktycznie wszyscy w tym kraju porozumiewają się po angielsku, a niemal
wszystkie napisy i informacje też są po angielsku więc nie ma problemów z komunikacją.
Moja praktyka była stosunkowo niewysoko płatna. Jednak firma zapewniła mi
bezpłatnie zakwaterowanie w firmowym mieszkaniu, codziennie darmowe śniadania, 3x
w tygodniu darmowy lunch, raz w tygodniu w piątki obiad (po pracy) i alkohol (bez
ograniczeń). Ważną kwestią co do opodatkowania jest to, że osoby pracujące na Malcie krócej
niż 6 miesięcy są opodatkowane 28% podatkiem (20%+10%), przy bardzo niskiej kwocie
wolnej od podatku (około 500E). Jest to stosunkowo bardzo wysokie opodatkowanie więc
lepiej zostać ponad 6 miesięcy.

2.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Na Maltę przyleciałem Wizzairem bezpośrednio z Warszawy. Sam musiałem pokryć

koszt przelotu, firma zapewniła mi jednak taksówkę z lotniska do firmy po klucze do
mieszkania, a następnie transport do samego mieszkania. Powrót był zorganizowany podobnie.
Dobra cena za bilet na tej trasie z dużym bagażem nie powinna przekraczać 350 zł latem.

3.

Rozpoczęcie praktyki
Pierwszego dnia pracy odebrał mnie mój mentor i zaznajomił mnie z podstawowymi

narzędziami pracy, załatwił odpowiednie dostępy itp. Dowiedziałem się również, że zwykle

pracownicy przechodzą szereg szkoleń na początku, które długo trwają, ale zostają one
pominięte w moim przypadku z uwagi na krótki okres zatrudnienia, tak żebym od razu mógł
się zajęć właściwą pracą. Wszelkie sprawy administracyjne, sprawy takie jak załatwienie
numeru identyfikacji podatkowej itp. zostały zorganizowane przez firmę i o nic nie musiałem
się martwić poza podaniem odpowiednich danych.

4.

Zakwaterowanie
Firma zgodziła się zapewnić mi zakwaterowanie. Trzypokojowe mieszkanie

zlokalizowane było około 200m od pracy, było klimatyzowane (salon i sypialnie), co jest ważne
latem na Malcie, gdzie temperatury nawet nocą wynoszą niemal 30 stopni. Serwis sprzątający
przychodził raz w tygodniu i wymieniał m.in. pościele czy ręczniki. Miałem do dyspozycji swój
własny dwuosobowy pokój, wspólny salon i kuchnię i łazienkę dzieloną z jednym kolegą. Ceny
nieruchomości na Malcie są stosunkowo wysokie. Z tego co się dowiedziałem, za pokój
w podobnym standardzie w pobliskiej lokalizacji musiałbym zapłacić około 500-600e
miesięcznie (przypominam, że stypendium wynosiło 450e)

5.

Opis praktyki
Podczas praktyk zajmowałem się machine learningiem. Obowiązki określone na

początku odpowiadały rzeczywistym zadaniom. W firmie panowała startupowa atmosfera. Nie
zdarzył się dzień żebym przynajmniej 2 razy nie zagrał w bilard w godzinach pracy, żeby
pobudzić umysł do kreatywności. Stosunek do czasu pracy opierał się na zaufaniu, wierze
w rozsądek pracownika i dostarczaniu kolejnych etapów projektu. Praca zdalna była również
możliwa, jednak w biurze było zdecydowanie przyjemniej. Oceniam poziom merytoryczny
praktyk jako najwyższy z możliwych. Korzystałem z technologii o najwyższym światowym
poziomie w dziedzinie machine learningu.

6.

Życie towarzyskie i zwiedzanie
Firma w każdy piątek w biurze po pracy zapewniała obiad i alkohol (piwo, wino bez

limitu). Była to okazja do nawiązywania kontaktów ze współpracownikami. Oprócz tego
podczas mojego pobytu było jedno firmowe wyjście zespołu na kolację, a jeden dzień pracy
polegał na rejsie statkiem wszystkich chętnych pracowników wokół wybrzeży Malty - all
inclusive. Oprócz tego kilka razy spotykaliśmy się po pracy we własnym zakresie miedzy
innymi na pokera.

Na wyspie znajdują się dwa główne ośrodki klubowe: Paceville (15 minut pieszo od
siedziby firmy) w zespole miejskim Valletty (północny kraniec) w St. Julian. W sezonie letnim
jest tam tłoczno i gorąco i niektóre kluby są darmowe. Wokół jest też sporo barów czy knajp.
Drugim miejscem z koncentracją klubów jest Gianpula. Nie byłem tam osobiście, gdyż była
stosunkowo daleko ode mnie w centralnej części wyspy. Można tam się dostać autobusem z St.
Julian w nocy w weekendy. Kluby są tam płatne, ale są na zewnątrz co według relacji kolegów
jest ich wielkim plusem.
Malta oferuje sporo atrakcji do zwiedzenia. Wg. mnie warto zobaczyć: Cytadelę
i Ggantija Temple na wyspie Gozo, Mdinę i Valettę na Malcie. Miejscem którego nie udało mi
się odwiedzić jest Hypogeum na Malcie do którego trzeba dużo wcześniej (około pół roku)
rezerwować bilety i samo w sobie jest ono dosyć drogie (30e). Z interesujących plaż to łatwo
dostępna jest piaszczysta Ramla lub kamienista, trudno dostępna (długi, stromy marsz pieszo)
Wied il-Għasri na Gozo. Na Malcie w samym St. Julian jest mała żwirowa plaża. Z bardziej
oddalonych od zespołu miejskiego Valletty jest duża jak na maltańskie warunki Golden Bay.
Interesującym miejscem na południu wyspy jest St. Peters Bay czyli popularny niewysoki klif
umożliwiający skoki do wody. Można wybrać się też na trzecią z maltańskich wysp – Comino.
Co prawda, nic tam nie ma poza tłumem turystów i brakiem plaży (kamienisty klif) ale jest
ładna zatoka.

7.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
Będąc zatrudnionym na Malcie podlegałem tym samym prawom ubezpieczonych co

Matlańczycy. Karta EKUZ, którą musiałem przedstawić na uczelni była zatem w moim
przypadku zbędna. Na Malcie dosyć popularne jest nurkowanie z butlą więc można pomyśleć
o dodatkowym ubezpieczeniu (ISIC) obejmującym ten sport. W pracy potrzebowałem
zaświadczenia o niekaralności, które wyrobiłem sobie jeszcze w Polsce przez ePuap. Chociaż
było ono w języku Polskim i tak zostało przyjęte i zaakceptowane.
Z uwagi na to że firma zapewniała mi niemal wszystko potrzebne do przeżycia, moje wydatki
nie były wysokie. Mieszkałem też bardzo blisko (200m) od dużego supermarketu Greens gdzie
mogłem stosunkowo tanio robić zakupy. Na Malcie jest też kilka Lidli. Przykładowe najniższe
zaobserwowane ceny w supermarkecie greens: cebula - 1e/kg, piwo Cisk 0,5l - 1e, lokalne wino
- 3 e, papierosy - 5,5e, tani maltański chlebek - 0,3e, tani maltański sos pomidorowy 300g - 1e,
tanie salami - 6e/kg, tani ser żółty - 6e/kg, tanie jajka - 1,9e/15 sztuk, tania mozzarella 100g 1e, tani tuńczyk 160g - 1e, tania woda 12l - 2e, tani makaron 1e/kg, bakłażan - 1,5e, pomidory
- 1,5e/kg. Chciałbym podkreślić że przedstawione powyżej ceny dotyczą najtańszych

możliwych produktów i ich jakość oceniam na mierną. Dwugodzinny bilet komunikacji
miejskiej - 0,75e posiadając spersonalizowaną kartę miejską - warto ją wyrobić zaraz po
przyjeździe a nawet przed przyjazdem kosztuje około 25e z czego 20e pozostaje na przejazdy
- ale musi przyjść pocztą co trwa około 10 dni. Bez tej karty można kupić za 15e bilet na 12
przejazdów. Wstępy do słabych muzeów kosztują około 5e. Do ciekawszych 10-20e. Mały
lunch w postaci ¼ pizzy, tortilli z kurczakiem czy kanapki kosztuje 3-5e. W restauracjach za
obiad trzeba zapłacić od 12-15e (makarony, ryby, królik). Woda w restauracjach jest zwykle
bardzo droga 3e/0,75l. Napiwki nie są oczekiwane. Zaskakującym jest, że wysokość
stypendium na wyjazd na Maltę jest tej samej wysokości co na wyjazd do Rumunii czy Litwy.
Koszt życia na wyspie jest zdecydowanie bardziej porównywalny do tego w krajach
północnych niż południowych. W moim przypadku przyznane stypendium było wystarczające
jedynie dlatego że nie ponosiłem w dużej mierze ani kosztów zakwaterowania, ani wyżywienia
i dostawałem wypłatę.

8.

Inne
Warto wiedzieć przed przyjazdem że: opodatkowanie (poniżej 6 miesięcy na Malcie)

wyniesie 28%, dostarczenie karty miejskiej zajmuje 10 dni i lepiej ją zamówić przed
przyjazdem, latem nie ma sensu mieć ciepłych ubrań - w pracy nosiłem długie tylko dlatego,
że bywa chłodno przez klimatyzację, chcąc odwiedzić Hypogeum trzeba zarezerwować bilety
(30e) kilka miesięcy do przodu, w wielu miejscach jest darmowe wifi i 500mb z mojej polskiej
sieci mi wystarczało miesięcznie, działa tu taxify, w stu procentach polskie konto w banku w
euro jest ok i warto je założyć przed przyjazdem, płatności kartą są podobnie często
akceptowane jak w Polsce więc warto mieć zwykle z 10e gotówki przy sobie jak się gdzieś
wybiera, w lipcu i sierpniu nie pada deszcz i są upały a we wrześniu może przez przypadek
popada, temperatury nie zachęcają do pieszych wycieczek, warto mieć krem do opalania co
najmniej spf 30+ i japonki i czapkę, na plażach nie można mieć szkła i w wielu miejscach
wprowadzają zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. Najważniejsza rzecz jakiej się
nauczyłem podczas pobytu to deep learning i że nie zawsze należy postępować ze zdrowym
rozsądkiem a bardziej zgodnie z tym co jest napisane.

9.

Ocena
Całe praktyki oceniam na 5. Praca była bardzo rozwojowa i zaproponowano mi zostanie

w firmie. Zaoferowane z pozoru niewysokie wynagrodzenie z uwagi na zapewnienie
zakwaterowania, wyżywienia i alkoholu było wystarczające i pozwalało na swobodne

korzystanie z lokalnych atrakcji. Do upałów daje się przyzwyczaić. Pod względem
merytorycznym praktyki oceniam na maksymalną ocenę. Podczas niecałych trzech miesięcy
miałem możliwość pracować z ludźmi którzy zapewniali wsparcie i umożliwiali rozwój. Zakres
zadań który do mnie należał dzięki swobodzie działania pozwalał na zdobycie wielu cennych
umiejętności i wiedzy i zastosowanie ich w praktyce.

