Raport z pobytu na praktyce w ramach programu Erasmus+
Jonava, Litwa, Chemstoff
4 czerwca 2018 - 30 września 2018

I.

Faza przygotowawcza:

1. Znalezienie praktyki
Praktyki udało mi się znaleźć przez znajomego. Była to moja pierwsza praktyka za
granicą i uważam że się udała. Realizowałam praktyki w firmie Chemstoff, która zajmuje się
eksportem chemii przemysłowej do państw UE (Łotwa, Polska, Czechy, Niemcy).
Moim głównym kryterium wyboru praktyk były obowiązki, które mogłabym pełnić w
wybranej firmie. Miałam na celu wykorzystać wiedzę zdobytą na uczelni z zakresu analizy
danych, tworzenia raportów, pracy z bazami danych oraz chciałam również mieć bezpośredni
kontakt z klientami.
Na czteromiesięczne praktyki we wspomnianej firmie dostałam się po pomyślnej
rozmowie rekrutacyjnym.

2. Formalności na SGH
Wszystkie informacje są dostępne na stronie SGH poświęconej praktykom Erasmus+. W
przypadku dalszych wątpliwości, zawsze można zapytać w budynku A w sekcji programów
międzynarodowych u Pani Agaty Kowalik, która wspiera studentów w tym zakresie.
Wszystkie dokumenty niezbędne na SGH były również wystarczające dla firmy, w której
odbywałam praktyki. Dzięki temu nie musiałam martwić się tłumaczeniem niczego na
litewski.
Jedynym minusem (od strony formalnej) był brak możliwości wykorzystania skanów,
ponieważ wymagane są oryginały dokumentów. Wysyłka zagraniczna niestety trwa dość
długo, a listy mogą spędzić nawet kilka tygodni w urzędzie celnym.
3. Przygotowanie językowe
W pracy posługiwałam się językiem rosyjskim. Nie stanowiło to dla mnie większego
problemu, ponieważ to jest mój język ojczysty. Firma działa na rynku międzynarodowym
dlatego pomocne też były znajomości języka angielskiego, polskiego i litewskiego.
4. Kwestie finansowe
Mój staż trwał w sumie cztery miesiące. Stypendium Erasmus+ dla Litwy to 450 euro za
każdy miesiąc. 70% tego stypendium, które wypłacane jest przed wyjazdem, zdecydowanie

nie starczy na cały pobyt. Warto więc mieć własne środki finansowe na pokrycie
dodatkowych kosztów.

II.

Przyjazd do firmy:

Firma znajduje się w mieście Jonava, do którego najtaniej można dojechać autobusem .
Firmy oferujące tanie połączenia to Simple Express i Ecolines. Istnieje również możliwość
dojazdu BlaBlaCarem. Jedynym problemem jest czas podróży, który wynosi około 8-9
godzin. W Jonavie jest dworzec autobusowy, z którego jeździ autobus do centrum miasta.

III.

Rozpoczęcie praktyki:

Wprowadzenie do firmy miało miejsce pierwszego dnia pracy. Nie musiałam załatwiać
żadnych dodatkowych formalności i zawsze mogłam skorzystać z pomocy swojej przełożonej
i współpracowników.
W pierwszym dniu zostałam przedstawiona zespołowi, pokazano mi strukturę
organizacji i przybliżono zakres obowiązków każdego pracownika zespołu. W dniu kolejnym
zostały przekazane mi obowiązki, pierwsze case’y oraz potrzebne dostępy systemowe.

IV.

Zakwaterowanie:

Mieszkania można spróbować poszukać na lokalnych portalach ogłoszeniowych, Airbnb
lub przez agencję pośrednictwa. Wyposażenie i sprzęt są oferowane w ramach wynajmu
mieszkania, osobiście nie musiałam niczego przywozić, wszystko było dostępne w
wynajmowanym mieszkaniu, za które płaciłam około 500 EUR/mies.

V.

Opis praktyki:

Podczas praktyk brałam udział w prawie wszystkich projektach realizowanych w firmie.
Moimi głównymi obowiązkami było wspieranie pracowników w przygotowaniu różnego
rodzaju raportów, jak również sporządzanie i aktualizacja baz danych. Dzięki znajomości
języka rosyjskiego kontaktowałam się z klientami rosyjsko- i ukraińskojęzycznymi,
zajmowałam się tłumaczeniem i korespondencją z klientami biznesowymi.
Po odbyciu połowy praktyk miałam również kilka delegacji do Polski w celu pozyskania
nowych klientów. Wraz z innymi pracownikami uczestniczyłam w spotkaniach służbowych
oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, jeżeli udawało nam się pozyskiwać klienta.
Praktyki po 4 miesiącach zakończyły się sporządzeniem raportu oraz prezentacją go
całemu zespołowi.

VI.

Życie towarzyskie i zwiedzanie:

Jonava jest małym miasteczkiem, ale jest położona blisko trzech większych miast, co
dawało możliwość na krótkie podróże weekendowe. Życie towarzyskie w firmie jest dość
bogate. Codziennie z kolegami jedliśmy lunch w kuchni na terenie firmy lub wychodziliśmy
do pobliskich restauracji. Czasami zdarzały się jakieś wyjścia integracyjne po pracy.
Życie towarzyskie można było sobie również zorganizować samemu. Podczas praktyki
zwiedziłam Wilno, Kłajpedę, a także byłam w Druskiennikach. W Wilnie na pewno warto
pójść na stare miasto, Basztę Giedymina, zarzecze.

VII.

Praktyczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych

Stypendium w wysokości 450 euro miesięcznie niestety nie starczało na wynajęcie
mieszkania, wydatki na jedzenie to dodatkowo około 200-300 euro
Cena za obiad w zwykłej restauracji to minimum 20-30 euro za osobę (ale często można
znaleźć promocje w restauracjach na np. śniadania albo lunch), podstawowe zakupy ok. 30
euro.
Litwa od nie tak dawno jest w strefie euro, w związku z czym ceny za wszystko są
większe niż w Warszawie. Nie wiem jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o komunikację
miejską, gdyż z niej nie korzystałam-mieszkałam blisko siedziby firmy. Mimo wszystko,
Litwa jest tana w porównaniu do innych krajów UE.
Miałam standardowe ubezpieczenie EKUZ, które było obowiązkowe przy zgłoszeniu się
na wyjazd.

VIII. Inne
Przydatne linki:
http://www.litrail.lt strona kolei
http://www.vilniustransport.lt/en.php/ komunikacja miejska
http://en.cyclocity.lt/Subscribe/3-Day-Ticket możliwość wypożyczania rowerów
https://luxexpress.eu/pl bilety do Litwy
Była to praca łącząca w sobie elementy sprzedaży, analizy danych oraz użycia zdolności
komunikacyjnych.
Uważam wyjazd na praktyki za udany ze względu na możliwość zdobycia doświadczenia
zawodowego w innej kulturze, co pomaga zweryfikować własne kompetencje zawodowe
oraz zrozumieć inny niż polski styl pracy, w innym środowisku i mentalności.

Ocena ogólna: 5
Ocena merytoryczna: 5

