Uczestnicy Programu Praktyk Programu Erasmus+ (KA1-HE)raport z pobytu na praktyce
• kraj, miasto i nazwa firmy/instytucji oraz adres jej strony internetowej
Turcja, Izmir, SHAHKARA LTD http://shahkara.com.tr/
• termin przebywania na praktyce
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I. Faza przygotowawcza
1. Znalezienie praktyki
Praktyki znalazłam na stronie www.erasmusintern.org. Wysłałam aplikację mailową, po czym
zostałam zaproszona na rozmowę przez Skype. Długo czekałam na ostateczną odpowiedź
firmy, przez co nie miałam zbyt dużo czasu na skompletowanie dokumentów.
2. Załatwienie formalności na SGH
Jednym z większych utrudnień jest dostarczenie oryginałów podpisanych dokumentów z
danego kraju, a w przypadku Turcji czas potrzebny na złożenie dokumentów znacznie się
wydłuża. Zdecydowanie polecam wcześniejsze poszukiwania i załatwianie formalności.
3. Przygotowanie językowe
Wymagany był język angielski na poziomie komunikatywnym. Miałam już certyfikat
językowy, w związku z czym język nie stanowił problemu. W przypadku wyjazdu do Turcji
warto znać chociaż podstawy tureckiego, Turcy kochają obcokrajowców mówiących w ich
języku :)
4. Kwestie finansowe
Otrzymywałam 550 euro miesięcznie. Biorąc pod uwagę niskie koszty życia w Turcji i obecny
bardzo słaby kurs liry, stypendium było wystarczające na pokrycie bieżących wydatków.
II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Najłatwiejszą i najtańszą opcją dostania się do Turcji w sezonie są loty czarterowe. Wiele biur
podróży ma w ofercie bezpośrednie loty do Turcji. Kupiłam przelot Warszawa-Bodrum
(oddalony od Izmiru ok 3 godziny jazdy) ze względu na stosunkowo niską cenę (450zł).
Najlepiej szukać lotu do dowolnego miasta w Turcji (Dalaman, Izmir, Bodrum, Antalya), a
potem dojechać wygodnym autobusem. W Turcji bardzo dobrze funkcjonują autobusy, które
mają zdecydowanie wyższy poziom niż polskie. Większość wyposażona jest w gniazdka,
tablety, a podczas jazdy rozdawane są przekąski i napoje za darmo. Bilety można kupić online
lub w stacjonarnych biurach, które są praktycznie wszędzie. https://www.pamukkale.com.tr/
oraz https://www.kamilkoc.com.tr/ to najpopularniejsze firmy. W każdym mieście jest tylko
jeden, centralny przystanek, na którym zatrzymują się wszystkie autobusy (otogar). Firmy
oferują dowiezienie na otogar praktycznie z każdej dzielnicy większego miasta małymi busami.

Zgłasza się to w momencie zakupu biletu. Szczególnie przydatne jest to w dużych miastach
jak Stambuł, kiedy przedostanie się z punktu A do punktu B jest związane z
kilkudziesięciominutową przeprawą różnymi środkami transportu publicznego. Małe firmowe
busy dowiozą nie tylko na otogar, ale także z otogaru. Jeżeli niedaleko mieszkania jest biuro
Pamukkale, KamilKoc, Metro itp. To oznacza, że zatrzymują się też tam mini busy, którymi
dojedzie się na otogar.
III. Rozpoczęcie praktyki
Firma, w której pracowałam była bardzo mała, ale zawsze mogłam liczyć na fachową pomoc
ze strony przełożonych. Dostawałam różne zadania do wykonania i również uczestniczyłam w
spotkaniach biznesowych. Współpracownicy byli bardzo mili i ciekawi odmiennej kultury.
Mogłam ćwiczyć zarówno angielski jak i turecki, ponieważ rozmowy między pracownikami
odbywały się głównie po turecku.
IV. Zakwaterowanie
Pokoju szukałam sama na facebookowej grupie dla Erasmusów. Mieszkałam z trzema
Turczynkami w najbardziej studenckiej dzielnicy Izmiru- Bornova. W mieszkaniu znajdowały
się wszystkie niezbędne rzeczy. Nawet jeśli czegoś brakuje to wszystko można kupić na
bazarku za grosze. Koszt wynajęcia pokoju to ok 500- 650tl. Z reguły obcokrajowcy płacą
więcej za mieszkanie, dlatego warto mieć tureckich znajomych, którzy dopilnują formalności.
Komunikacja działała raczej bez zastrzeżeń. Należy jednak pamiętać, że w nocy autobusy
praktycznie nie jeżdżą.
IV. Opis praktyki
Praktyka była w języku angielskim. Dostawałam różne zadania z określonym terminem ich
realizacji, których ostatecznym celem było znalezienie klientów na rynku polskim. Przełożony
tłumaczył mi jak krok po kroku wytwarzają produkty ortopedyczne, jak je importują, eksportują
i w jaki sposób prowadzą marketing, by znaleźć klientów. Uczestniczyłam w każdym w tych
procesów, kontaktowałam się z innymi firmami przez telefon i maila. Atmosfera w biurze była
bardzo rodzinna, mogliśmy porozmawiać na różne tematy. Szczególnie ciekawe były kwestie
różnic kulturowych. Na początku praktyk ustalone zostały godziny, w których miałam
pracować, zostawanie po godzinach nie było konieczne. Nie otrzymywałam dodatkowego
wynagrodzenia ze strony firmy.
V. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Izmir jest dużym i bardzo europejskim miastem, w którym studenci czują się bardzo dobrze. W
dzielnicy, w której mieszkałam było bardzo dużo klubów, jednym z najpopularniejszych jest
Ooze Venue, w którym często odbywają się koncerty tureckich gwiazd.
W Izmirze szczególnie latem odbywa się wiele koncertów na otwartym powietrzu.

Na weekend można pojechać praktycznie wszędzie w Turcji. Najbliżej Izmiru jest starożytny
Efez, Pamukkale, Sirince- urocza wioska, która słynie z win, miasto i okolice Kusadasi wraz z
narodowym parkiem. Ponadto, przez weekend można zobaczyć Bodrum oraz Eskisehir- urocze
studenckie miasto. Najlepsze kierunki na dłuższe wycieczki- Fethiye i koniecznie lot paralotnią
nad Oludeniz, Stambuł- kilka dni na zwiedzenie miasta, w tym Adampol- polska wioska, w
której do dzisiaj mieszkają Polacy, mówią po polsku i kultywują polskie tradycje; Morze
Czarne- Trabzon i Rize- dla fanów pięknych, naturalnych widoków. W Turcji jest wiele
różnorodnych miejsc, każdy może znaleźć coś dla siebie.
VI. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
Przez kryzys w Turcji bardzo spadł kurs liry. W lipcu 1 euro było warte niemal 8tl. Przez prawie
cały okres moich praktyk 1 euro było warte ponad 7tl. Biorąc pod uwagę niskie ceny wynajmu
i podstawowych produktów, stypendium niemal w zupełności wystarczało. Koszty życia są
zdecydowanie niższe niż w Warszawie. W Turcji drogi jest alkohol, więc warto przywieźć parę
butelek w bagażu rejestrowanym. Najpopularniejszym sklepem jest supermarket Migros, w
którym można kupić praktycznie wszystko. Sklepy otwarte są również w niedzielę. Małe,
osiedlowe sklepiki są otwarte do późnych godzin. Teoretycznie w Turcji nie można kupić
alkoholu po godzinie 22 (teoretycznie). W Turcji bardzo popularne jest jedzenie wielkich
śniadań i picie litrami tureckiej herbaty. W porze obiadowej większość ludzi je na zewnątrz.
Jest wiele miejsc, gdzie można zjeść coś tradycyjnego. Przez cały okres praktyk nie byłam w
stanie spróbować wszystkich tradycyjnych dań.
Robiąc zakupy na bazarze czy w innym miejscu, warto się targować. Początkowo płaciłam za
wszystko pełną cenę, ale później nauczyłam się, że w cenie jednej torebki mogę mieć aż dwie
:) Tureccy handlarze są bardzo natarczywi i chcą sprzedać cokolwiek, czego nawet nie
potrzebuje. Ale jak się rozmawia z nimi dostatecznie długo to można zbić naprawdę dobry
interes. Często zdarza się, że ktoś próbuje sprzedać obcokrajowcom droższy bilet itp. Najlepiej
wszystkie ważniejsze sprawy załatwiać z kimś kto zna język.
VII. Inne:
Firma mieści się w centralnej części Izmiru, przy stacji pociągu/metra. Z różnych dzielnic
dojeżdżają tam również bezpośrednie autobusy (z Bornova autobus nr 63).
W pracy miałam zapewniony dostęp do komputera z Internetem.
Przez wyjazdem warto sprawdzić, które dni są w Turcji wolne od pracy, by móc lepiej
zorganizować czas wolny i odpowiednio wcześniej kupić bilety.
VIII. Ocena
5/5
Praktyki spełniły moje oczekiwania. Chętnie przyjadę w to miejsce jeszcze raz. Podczas
pobytu nie miałam żadnych problemów, bądź przykrych sytuacji. Praktyki pozwoliły mi
połączyć pracę z podróżowaniem po Turcji.

