Uczestnicy Programu Praktyk Programu Erasmus+ (KA1-HE)
- raport z pobytu na praktyce
Po zrealizowaniu praktyk prosimy o napisanie raportu z pobytu i przesłanie go do Działu Rozwoju
Programów Międzynarodowych (Agata Kowalik akowalik@sgh.waw.pl).
Raport powinien być przygotowany zgodnie z następującym schematem1:
•

kraj, miasto i nazwa firmy/instytucji oraz adres jej strony internetowej

Hiszpania, Barcelona, Dpointgroup, info@dpointgroup.com
•

termin przebywania na praktyce

01.08.2018 – 30.09.2018
Spis treści
I.

Faza przygotowawcza
1. Znalezienie praktyki
Ofertę znalazłem na stronie internetowej: erasmusintern.com
2. Załatwienie formalności na SGH
Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, Pani Kowalik jest cierpliwa i chętna do pomocy.
3. Przygotowanie językowe
W pracy posługiwałem się językiem angielskim, nie było z tym problemów. Kłopoty pojawiały
się jednak na mieście, ponieważ bardzo ciężko było się porozumieć po angielsku, język
preferowany to oczywiście Hiszpański/Kataloński.
4. Kwestie finansowe
Stypendium z programu ERASMUS+ wystarczyło na wynajem pokoju i jeszcze trochę zostało.
Nie ma co ukrywać kwota stypendium jest nie wystarczająca i trzeba się liczyć z koniecznością
sięgnięcia do swojej kieszeni. W mojej opinii ok. 1 000 euro na miesiąc spokojnie wystarczy na
mieszkanie, wyżywienie i rozrywkę w rozsądnych ilościach.

II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Przelot/Transport na własną rękę/Odebranie z lotniska
Do Barcelony leciałem liniami lotniczymi Ryanair, jest to zdecydowanie najlepszy wybór, ponieważ
nie rzadko kupując bilety odpowiednio wcześniej jesteśmy w stanie znaleźć bilety w dwie strony za
ok 450 zł. Do Polski wracałem jednak hiszpańskimi liniami lotniczymi Vueling, które również oferują
bardzo korzystne ceny. Z lotniska do firmy/mieszkania dostałem się samodzielnie za pomocą metra z
lotniska pomarańczową linią L9.
III. Rozpoczęcie praktyki
Pierwsze dni polegały na zapoznawaniu się z kadrą kierowniczą oraz zespołem współpracowników i
innych praktykantów. Odbyły się również szkolenia wprowadzające wraz ze szkoleniami
multimedialnymi prezentującymi zakres obowiązków oraz zasady obowiązujące w firmie.

Jeżeli zapytanie o pewne kwestie, które uważacie Państwo za istotne, nie zostało uwzględnione w raporcie –
proszę dopisać dodatkowe informacje
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IV. Zakwaterowanie
Firma zapewnia wsparcia w poszukiwaniu pokoju, ponadto przez pierwszy tydzień od rozpoczęcia
praktyk firma oferuje firmowe zakwaterowanie w cenie 150 euro za tydzień do momentu znalezienia
pokoju. Ja jednak swój pokój znalazłem poprzez grupę na facebooku „Polacy w Barcelonie”. Płaciłem
za pokój 500 euro miesięcznie, nie mniej jednak standardowa cena pokojów w Barcelonie waha się
między 350, a 450 euro.
V. Opis praktyki
Praktyki odbywały się w języku angielski, w firmie wspomniany język stoi na wysokim poziomie
zarówno u kierownictwa, pracowników jak i pozostałych praktykantów. Ja pracowałem w dziale
Marketingu, gdzie zajmowałem się tworzeniem kampanii reklamowych, tworzeniem grafik
reklamujących usługi firmy, promowaniem firmy w internecie, kontrolą rozliczeń finansowych z
klientami oraz prezentacją usług firmy klientom. Za praktyki nie otrzymywałem wynagrodzenia,
nadgodzin również nie było. Atmosfera w pracy jest świetna, wszyscy są uprzejmi i chętni do
pomocy, zarówno pozostali praktykanci, jak i kadra kierownicza.
VI. Życie towarzyskie i zwiedzanie • Co oferuje miasto:
o Kluby, Do większości klubów wstęp jest
za darmo do godziny 2 nad ranem, polecam
kluby przy plaży Opium czy Shoko oraz
BLVD na La Rambli. Kluby są zazwyczaj
zatłoczone, aczkolwiek muzyka i atmosfera
jest naprawdę rewelacyjna.
o Zwiedzanie samego miasta, Tutaj polecam
odwiedzić Sagradę Familię, Tibi Damo,
Montserrat, Park Gaudiego, Camp Nou, Park
Ciutadella czy port Vell oraz Stadion
Olimpijski
o Festiwale i koncerty, w czasie mojego
pobytu odbywały się dni Barcelony, były
fajerwerki i okoliczne koncerty, niestety nie
uczestniczyłem w nich
o Gdzie pojechać na weekend? Na weekend
polecam wyjazd do pobliskiej Girony, Lloret
De Mar, Tossa de Mar czy Valencji. Warto
znaleźć na miejscu studenckie biuro podróży
np. Barcelona Travels na facebooku, które

wszystko zorganizuje w stosunkowo niskiej
cenie. Można również wynająć samochód,
cena jest dość niska bo ok. 50 zł za dzień
plus koszty benzyny, należy jednak
pamiętać, iż depozyt to zazwyczaj aż 500
euro.
VII.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych

•
Ceny wybranych produktów: ser 10 plastrów ok. 2 euro, ok 300g piersi z kurczaka ok.
3,50 euro, woda 2l 0,30 euro, chleb 1 euro, wędlina w dużych paczkach, pokrojona ok. 3 euro,
czekolada 2/3 euro, tuńczyk w puszcze 300g ok. 2 euro
•
Polecane sklepy: Najtańszy market w Hiszpanii to Dia, warto również pójść do
Mercadony czy Lidla
•
Handel w niedzielę, w niedzielę wszystkie sklepy są zamknięte za wyjątkiem tych
prowadzonych przez obcokrajowców, najczęściej są to małe osiedlowe sklepiki, w których jednak
ceny są zdecydowanie wyższe niż w wymienionych wyżej marketach
•

Warte polecenia miejsca na obiad, restauracje na La Ramblii polecam spróbować

hiszpańskich dań np. Paella 15 euro czy tapas ok. 10 euro.
VII. Inne:
•
Położenie firmy, firma znajduje się wzdłuż żółtej linii metra L4 przy stacji Bogatell
nie daleko plaży. Jest to południowa część miasta.
•
Dostęp do komputera, drukarki i Internetu, Podczas praktyk wymagane jest
posiadanie własnego komputera i to na nim się pracuje. W firmie oczywiście jest dostęp zarówno
do drukarki jak i Wi Fi.
•
Sport, Cena karnetu na siłownię to ok 50 euro/ miesiąc, jednak można również
chodzić na plażę na drążki, trenując tym samym przy pięknych widokach morza i plaży. Dużo
ludzi w Barcelonie biega, szczególnie wzdłuż plaży na deptaku.
VIII.

Ocena

Ocena merytoryczna – 4
Ocena ogólna – 5

