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Faza przygotowawcza
Znalezienie praktyki
Ofertę praktyk znalazłam w Internecie na portalu www.jooble-de.com . Na znalezienie
praktyki w Studiu Tomaszewski potrzebowałam około miesiąca, w międzyczasie wysłałam
kilkadziesiąt podań do innych firm i nie przestałam szukać aż do momentu podpisania przez
pracodawcę wszystkich dokumentów. Wcześniej korzystałam również z takich portalów jak
www.monster.de , http://www.praktikum.info/praktikumsplatz/stadt/berlin , prywatnych stron
firm w zakładkach Karriere czy Jobs & Bewerbung oraz nie rzadko szukałam informacji
wśród znajomych. Rozmowa kwalifikacyjna nie była związana ze stresem ponieważ już
wcześniej odbyłam kilka rozmów w j. niemieckim. Pracodawcy często byli na tyle
wyrozumiali, że zapraszali na rozmowę on-line.
Przygotowanie językowe
Rozmowa kwalifikacyjna odbyła się w języku niemieckim i angielskim, ponieważ tych
dwóch języków najczęściej używa się do komunikacji w pracy. Powodem wymaganej
dwujęzyczności w części biurowej była nie tylko branża w jakiej przyszło mi pracowaćmoda- ale również duża ilość zatrudnionych obcokrajowców, pracujących w innych działach,
którzy nie zawsze władali j. niemieckim. Przed rozpoczęciem praktyk samodzielnie
odświeżyłam swoje umiejętności. Przydatny okazał się certyfikat TestDaF, który uzyskałam
dwa lata wcześniej. Egzamin polecam ponieważ nie tylko jest rozpoznawany w całych
Niemczech- na uczelniach i przez niemieckich pracodawców- ale również jest ważny przez
całe życie i nie ulega przedawnieniu. Więcej informacji na http://www.testdaf.de/ .

Kwestie finansowe
Z mojego własnego doświadczenia i doświadczeń znajomych, którzy odbyli praktyki w
Niemczech muszę przyznać, że niestety nie jest łatwo o znalezienie płatnej praktyki.
Większość firm wychodzi z założenia, że zatrudniając studentów oddają im niejako
przysługę. O płatną praktykę jest dużo łatwiej w dużych korporacjach. Wynagrodzenie
wynosi wtedy najczęściej między 400 a 800 euro. Firmy typu Start-up najczęściej oferują

„pracę w prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwie; w młodym, zdyscyplinowanym,
kreatywnym i pełnym pasji zespole czy darmową kawę”… Jeżeli podejmujemy się niepłatnej
praktyki polecam już wcześniej przygotować się finansowo do wyjazdu: własne oszczędności,
wsparcie rodziców etc. Grant Erasmusa tylko w części pokrywa koszty mieszkania, do tego
dochodzi comiesięczny bilet na komunikację miejską 55 euro (Berlin), telefon, wyżywienie
etc.
Załatwienie formalności na SGH
Podobnie jak inni praktykanci, wszystkie formalności związane z Praktykami Erasmus radzę
załatwić przed wyjazdem. Pozwoli to uniknąć problemów podczas pobytu za granicą.
Osobiście kilkakrotnie musiałam pojawić się w Polsce, jednak mała odległość między
Berlinem a Warszawą oraz bogata oferta połączeń pozwoliła na sprawną komunikację.
Osobom odbywającym praktyki w dalszych krajach polecam umówić wizytę u notariusza w
celu wystawienia pełnomocnictwa dla osoby, która w nagłych przypadkach będzie mogła nas
reprezentować na Uczelni. Ograniczy to nie tylko niepotrzebne stresy, ale również pozwoli
uniknąć nieprzewidzniach wydatków na połączenia samolotowe.
Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Najlepszym połączeniem z Poznania do Berlina jest połączenie oferowane przez pociągi
Eurocity. Podróż trwa niespełna 3h, koszt biletu to niecałe 70 zł (w przypadku kiedy kupimy
bilet w Polsce, przynajmniej z 4-dniowym wyprzedzeniem, bez możliwości zwrotu lub
wymiany). www.pkp.pl/
Inną opcją jest podróż Polskim Busem. Autobusy kursują dwa razy dziennie, czas podróży do
3h5min, koszt od 55 do 65zł. http://www.polskibus.com/
W Berlinie są też dwa lotniska: Schoenefeld i Tegel. Z powodu jednak niekalkujących się
kosztów i czasu potrzebnego na dotarcie na lotnisko, odprawę etc. polecam pozostać przy
pierwszych dwóch opcjach połączeń.
Ewentualnie

można

skorzystać

z

portalu

http://www.blablacar.pl/

lub

http://www.mitfahrgelegenheit.de/, gdzie dokładając się do kosztów benzyny możemy
pokonać trasę Berlin- Poznań w niecałe 3h, za nawet 40 zł.
Rozpoczęcie praktyki

Już w okresie próbnym zostałam oprowadzona po Studio, poznałam zakres swoich
obowiązków oraz większość współpracowników. Odbywając okres próbny znalazłam się w
najbardziej gorącym dla Studia okresie -dwa tygodnie przed wystawieniem najnowszej
kolekcji na Mercedez Benz Fashion Week w Berlinie. Musiałam szybko nauczyć się
wielozadaniowości i radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Intensywny trening zapewnił
mi

jednak

później

spokój

i

wzbogacił

o

nowe

doświadczenia.

Zakwaterowanie
Studio Tomaszewski nie wspiera żadnych poszukiwań zakwaterowania, a znalezienie czegoś
w Berlinie, w korzystnej cenie, na własną rękę jest wyjątkowo trudne. W Berlinie popularne
są castingi, na które trzeba uczęszczać aby znaleźć jakiekolwiek lokum. Polecam stronę
http://www.wg-gesucht.de/ oraz http://www.immobilienscout24.de/wohnen/berlin,berlin/wgzimmer.html . Należy też pytać znajomych oraz znajomych znajomych bo najczęściej to od
nich wychodzą najkorzystniejsze oferty. Osobiście w przeciągu 2 tygodni wysłałam blisko
300 podań i byłam zaproszona na 15 castingów. Zawsze musiałam podzielić się tą samą
historię dot. powodu mojego pobytu w Berlinie, opowiedzieć kilka słów o sobie, a na końcu
spróbować przekonać mieszkańców WG o tym, że jestem ich wymarzoną współlokatorką. Do
Berlina udałam się tydzień przed rozpoczęciem praktyk aby móc wcześniej znaleźć
mieszkanie. W trakcie poszukiwań mieszkałam w hostelu oraz u znajomych. Szukając pokoju
należy uważać na fałszywe oferty oraz przestrzegać osób oferujących w pełni umeblowane
mieszkania, które z powodów zawodowych opuścili miasto i przeprowadziły się z rodziną za
granicę. Na castingi najlepiej udawać się zawsze z osobą towarzyszącą.
Koszt wynajmu pokoju w Berlinie zaczyna się od 350 euro. Ponieważ jednak znalezienie
mieszkanie w takiej cenie, w dobrej lokalizacji graniczy z cudem, należy nastawić się na
koszt 400-450 euro.

Opis praktyki:
Studio Tomaszewski jest niewielką, młodą, niemiecką firmą, która przygotowuje się do
ekspansji na rynki francuski i polski. W firmie pracują praktykanci z całego świata, otwarci
na nowe doświadczenia i zawsze gotowi udzielić pomocy tym, którzy jej w danym momencie

potrzebują. Zgrany zespół ludzi nie jednokrotnie wynagradzał trudniejsze momenty na linii
przełożony- pracownik. Większość praktykantów mieszka w Berlinie tymczasowo. W pracy
istniała bardzo mała hierarchiczność. Pracodawca był otwarty na propozycje nowych
rozwiązań i często powierzał odpowiedzialne zadania praktykantom. Praktykanci sami mogli
ustalać kolejność wykonywania zadań, poświęcając jednak najwięcej czasu na zadania
kluczowe. Odbywałam praktykę w dziale Marketingu, szczególną uwagę miałam poświęć
Social Media. W praktyce do moich zadań należały również: tłumaczenia: j. angielskiniemiecki -polski, redakcja i sporządzanie tekstów, researche i oceny rynku, zadania terenowe
i wiele innych. Liczba godzin pracy zależała przede wszystkim od bezpośredniego
przełożonego i okresu pracy – najintensywniejszym okresem były dwa tygodnie przed
MBFW. Zazwyczaj dzienna praca nie przekracza 9h, jednak w tym intensywnym okresie
praktykanci z innych działów pracowali nieodpłatnie nawet ponad 12h/ dziennie.
Życie towarzyskie i zwiedzanie:
Berlin to największe miasto Niemiec na prawach kraju związkowego, które zamieszkuje
ponad 3,4 mln osób. Charakterystyczna dla Berlina jest wielokulturowość, szeroka oferta
edukacyjno- kulturalna: muzea, teatry, opery, koncerty, kluby etc oraz rekreacyjna: liczne
parki, jeziora. Berlin jest idealnym miastem dla osób, które cenią różnorodność i swojego
rodzaju luz. Berlin to miasto, które nigdy nie śpi, miasto młodych ludzi. Miasto, w którym
można eksperymentować i spróbować kuchni z całego świata (Tybet, Nigeria, Somalia,
Pakistan etc.) nawet dysponując bardzo niewielkim budżetem. Raj dla wegetarian i wegan.
Mówi się, że Berlin jest najpiękniejszy latem. W tym okresie trudno nie trafić na odbywające
się prawie każdego dnia festiwale, koncerty, open airy, przedstawienia, maratony oraz inne
imprezy jak Zombie Run czy Holy Indie Festiwal. Duża część imprez organizowanych w
Berlinie jest bezpłatna, dlatego nawet studenci odbywające niepłatne praktyki w
korporacjach, zawsze znajdą coś dla siebie.
Obowiązkowe

turystyczne

atrakcje

to:

Alexanderplatz,

Fernsehturm,

Reichstag,

Brandenburger Tor, Berliner Dom, ulice Unter den Linden i Fridrichstrasse. Prawdziwy
Berlin to jednak: Mauerpark, Teufelsberg, Revelerstrasse 99 czy dzielnica Kreuzberg.

Ocena

Zagraniczną praktykę w Studio Tomaszewski oraz zdobyte doświadczenie zawodowe w
branży modowej w dziale marketingu oceniam pozytywnie, chociaż pracy w Atelier nie
polecam osobom, które liczą na opiekę mentora i dokładne wskazówki dot. wykonania pracy.
Podczas praktyki rozwiązania wielokrotnie należało znajdywać samemu- metodą prób i
błędów. Praca w międzynarodowym towarzystwie pozwoliła znacznie udoskonalić moje
umiejętności językowe. Niestety praktykanci często dostawali zbyt dużo pobocznych zadań a
efektów oczekiwano od razu, w związku z czym część projektów nie mogła zostać skończona
o określonym czasie.

Ocena: 3,8

