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Faza przygotowawcza:
Swoje praktyki w Austrii odbyłam głównie dzięki temu, że pracowałam w oddziale firmy
Vienna Capital Partners w Warszawie. Kiedy dowiedziałam się, że muszę odbyć
obligatoryjne praktyki w ramach programu CEMS, firma wysłała mnie do siedziby głównej w
Wiedniu. Formalności dokonywane na SGH przebiegają sprawnie i szybko, szczególnie te
dokonywane w CRPM. Dostanie stypendium nie jest trudne, ponieważ niewiele osób się o nie
ubiega.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę:
Do Wiednia leciałam samolotem – za bilety (łącznie z biletem powrotnym) zapłaciłam około
150 euro. Niestety kupowałam je we wrześniu i leciałam LOT-em. Od października do
Wiednia lata już Wizz Air, który oferuje ceny prawie dwa razy niższe.
Rozpoczęcie praktyki
Procedura wdrożenia mnie do pracy w firmie przebiegała bardzo sprawnie. Wszyscy byli
bardzo mili i pomocni. Austryjacy są bardzo ciepli i serdeczni. W moim biurze, ponieważ
przeprowadzało ono głównie analizy związane z krajami w CEE pracowały również osoby z
Węgier, Rumunii. Dzięki ciekawym projektom byłam w stanie wiele się nauczyć i rozwinąć.

Zakwaterowanie:
Zakwaterowania szukałyśmy we dwie – z moją koleżanką z programu CEMS, która również
pracowała w tym czasie w Wiedniu w innej firmie. Nie jest jednak łatwo znaleźć mieszkania
w rozsądnej cenie i dobrej lokalizacji. Większość mieszkań pod wynajem w Wiedniu jest
nieumeblowana co dodatkowo utrudnia sprawę, ponieważ decydując się na 3-miesięczne
praktyki nie chcemy sami kupować mebli. My finalnie znalazłyśmy 3-pokojowe mieszkanie

w bardzo dobrej lokalizacji (15 minut metrem od centrum) i o świetnym standardzie w cenie
1300 euro (czyli 650 euro od osoby).

Opis praktyki:
Moja praca w Vienna Capital Partners była bardzo interesująca. Do moich obowiązków
należało przeprowadzanie analiz rynków oraz spółek, ćwiczenia wycenowe, uczestnictwo w
procesach M&A i tworzenie dokumentów transakcyjnych.
Atmosfera w pracy była bardzo mila. Nadgodziny nigdy sie nie zdążały. Poza mną w biurze
pracował jeszcze jeden praktykant. W pracy posługiwałam sie językiem angielskim i
niemieckim.
Życie towarzyskie i zwiedzanie:
Wiedeń jest jednym z najpiękniejszych miast w Europie. Znajduje się tu ogrom pięknych
atrakcji do zwiedzenia. Schönbrunn jest jedną z nich. Dodatkowo, warto tez zajrzeć do
muzeów – np. do Albertiny. W Wiener Stadthalle odbywają sie koncerty. Moje ulubione
miejsca w Wiedniu to bar na szczycie Sofitelu, gdzie jest przepiękny widok na całe miasto,
Palmen Haus oraz cała okolica przy Stephensplatz, która w okresie świątecznym zamienia się
w bajkowe miejsce pełne sezonowych marketów.
Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych:
Po przyjeździe trzeba kupić bilet miesięczny – należy pamiętać, że bilet, jak to w krajach
niemieckojęzycznych bywa, jest na konkretny miesiąc, nie na 30 dni. Cena biletu to 50 euro.
Bilet obejmuje wszystkie środki komunikacji miejskiej na terenie Wiednia. Sieć metra w
Wiedniu jest tak dobrze rozbudowana, że do większości miejsc można dojechać tym środkiem
transportu. Życie w Wiedniu jest bardzo drogie. Ja najczęściej robiłam zakupy w sklepach
Billa, Spar i Penny. Niestety, w Austrii sklepy są zamknięte w niedziele. Zawsze na śniadanie
kupowałam świeżego rogalika w Billi (sami wypiekają pieczywo, które jest przepyszne).
Obiady mieliśmy za darmo serwowane w pracy. Na kolację najczęściej przyrządzałam coś
sama w domu – kanapki, makaron lub warzywa na patelni.

Inne:
Moja firma znajdowała się w samym centrum Wiednia przy Albertinie i głównej ulicy
zakupowej. Drukarka i Internet były dostępne dla wszystkich w firmie.
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