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I.

Faza przygotowawcza

Znalezienie praktyki
Ofertę praktyk znalazłam na stronie Kariera SGH. Po wysłaniu aplikacji w przeciągu
tygodnia dostałam odpowiedź z działu HR. Proces rekrutacji minął sprawnie, obejmował
rozmowy telefoniczne z pracownikiem oraz managerem działu HR, a także testy ze
znajomości Excela oraz języka angielskiego. Po pomyślnym rozwiązaniu testów bardzo
szybko otrzymałam pozytywną odpowiedź o przyjęciu.
Załatwienie formalności na SGH
Załatwienie formalności przebiegło dość sprawnie. Wiązało się to z faktem, iż aplikowałam
na praktykę pół roku przed jej rozpoczęciem. Miałam więc dużo czasu, aby dostarczyć
wszystkie potrzebne dokumenty na czas. Stypendium otrzymałam na czas (ok. 2 tygodni
przed wyjazdem).
Przygotowanie językowe
Praca w firmie przebiega w języku angielskim. Firma jest bardzo międzynarodowa, a
pracownicy pochodzą z krajów całego świata. To sprawia, iż na co dzień komunikacja
odbywa się głównie po angielsku. Jednak, jeśli ktoś chciałby poćwiczyć niemiecki, to także
jest ku temu wiele okazji, gdyż w tym języku odbywają się także regularne spotkania
organizacyjne w firmie. Znajomość niemieckiego bardzo przydaje się w codziennym życiu
w Niemczech. Bardzo ułatwia komunikację w urzędach oraz niektórych sklepach i
restauracjach, gdzie spotyka się ludzi mówiących tylko w tym języku.
Kwestie finansowe
Stypendium Erasmusa było wystraczające na pokrycie kosztów życia w Niemczech
głównie ze względu na fakt, iż pracodawca zapewnił mi zakwaterowanie. Nie jest to jednak
wystarczająco wysoka kwota by pokryć koszty ewentualnego podróżowania czy też życia
towarzyskiego. Szczególnie drogi w Kolonii jest transport publiczny. Bilet miesięczny
kosztuje blisko 100 EUR (dobowy ok. 9 EUR, jednorazowy ok 3 EUR), co stanowi duży
miesięczny wydatek.

II.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę

Na praktykę przyleciałam liniami Eurowings z Warszawy do Düsseldorfu (cena biletu ok.
250 PLN). Na lotnisko Kolonia-Bonn z Warszawy lata także linia Ryanair, jednak ląduje
dopiero ok. 22, co w moim przypadku wykluczało możliwość zakwaterowania. Z lotniska
w Düsseldorfie odebrała mnie pracownica działu HR, (która mówiła także w języku
polskim) oraz zabrała samochodem do Kolonii. Podróż trwała około 30 minut, gdyż miasta
te są oddalone o ok. 40 km i bardzo dobrze skomunikowane.
III.

Rozpoczęcie praktyki

Pierwszego dnia pracy oprowadzono mnie po firmie, a także zapoznano z obowiązującymi
procedurami i zwyczajami. Uczestniczyłam także w szkoleniach przydatnych do
rozpoczęcia pracy. Po około dwóch dniach wprowadzenia rozpoczęłam pracę projektową.
IV.

Zakwaterowanie

Bardzo dużym plusem był fakt, iż pracodawca zapewnia praktykantom zakwaterowanie,
gdyż sytuacja na rynku mieszkaniowym w Kolonii jest bardzo trudna. Miałam do
dyspozycji samodzielne mieszkanie-studio znajdujące się w budynku, w którym mieszkało
kilkoro pracowników firmy. Mieszkanie było nowoczesne i znajdowało się w bardzo ładnej
i spokojnej dzielnicy na południu Kolonii w pobliżu Renu. Dojazd do pracy zajmował mi
około 20 minut.
V.

Opis praktyki

Pisacane Information Services GmbH to firma przeprowadzająca analizy dla klientów z
różnych branż i sektorów gospodarki. Zajmuje się wykonywaniem różnego typu analiz, jak
również poszukiwaniem dostawców oraz partnerów biznesowych dla klientów z całego
świata. Nad projektami pracuje się w małych zespołach lub indywidualnie. Praca nie jest
monotonna, gdyż praktycznie codziennie pracuje się nad czymś nowym. Pracowałam w
godzinach 9-18 (z przerwą na lunch), jednak w zależności od projektu zdarzało mi się
czasem zostawać w pracy dłużej, a czasem wyjść trochę wcześniej. Warto podkreślić, iż
praktykanci wykonują takie same zadania, co pracownicy firmy.

VI.

Życie towarzyskie i zwiedzanie

Co oferuje miasto
Kolonia jest miastem studenckim, w którym dużo się dzieje. Działa tu ESN, który
organizuje różnego typu wydarzenia i imprezy. Kolonia słynie z karnawału, który odbywa
się w lutym, jednak nie miałam okazji w nim uczestniczyć, gdyż rozpoczynałam praktyki
w marcu. Jeśli chodzi o zwiedzanie, centralnym punktem w Kolonii jest słynna katedra, do
której wstęp jest bezpłatny. W mieście znajduje się także dużo ciekawych muzeów (np.
Muzeum Czekolady Lindt oraz Muzeum Ludwig z dziełami Picassa). Warto także udać się
na punkt widokowy (Triangle), zwiedzić stare miasto, oraz pójść na spacer promenadą nad
Renem. W Kolonii znajduje się także dużo ładnych parków oraz ogród botaniczny (Flora).
Gdzie pojechać na weekend
W weekendy warto zwiedzić miasta znajdujące się w pobliżu Kolonii (szczególnie Bonn,
Düsseldorf oraz Aachen), do których można łatwo dojechać pociągiem. W okolicy Kolonii
znajduje się park rozrywki Phantasialand, który mimo drogich biletów (ok. 50 EUR za bilet
na cały dzień) jest (moim zdaniem) świetną atrakcją na weekend. Ogromnym plusem
Kolonii jest jej położenie w pobliżu granicy z Belgią i Holandią, (np. podróż do Brukseli
trwa ok. 2-3 godzin), dzięki czemu możemy bez problemu zwiedzić te kraje. Np. linia
Flixbus oferuje przejazdy z Kolonii do wielu europejskich miast w bardzo atrakcyjnych
cenach.
VII.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych

Ceny artykułów spożywczych w Niemczech są co do zasady wyższe niż w Polsce,
szczególnie jeśli chodzi o mięso, a także owoce i warzywa. Dość drogie jest także jedzenie
na mieście – średnia cena to ok. 10 EUR. Najpopularniejszym supermarketem w Kolonii
jest REWE, natomiast najtańszym - PENNY. W niedziele wszystkie duże sklepy w
Niemczech są zamknięte, dlatego trzeba pamiętać o zrobieniu zakupów w sobotę. Jednakże,
w ten dzień otwarte są restauracje, kawiarnie, piekarnie, a także małe sklepy, w których
można znaleźć podstawowe artykuły spożywcze.
Warte polecenia miejsca na obiad:
Caminetto – bardzo dobra włoska pizzeria, fajny klimat i atrakcyjne ceny

Die Fette Kuh – idealne miejsce dla miłośników burgerów
VIII. Inne
W Kolonii są świetne warunki dla miłośników biegania czy jazdy na rowerze, znajduje się
tu też dużo siłowni czy pływalni.
IX.

Ocena

Merytoryczna: 4
Ogólna: 4

