RAPORT Z PRAKTYK W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

Kraj: Niemcy
Miasto: Frankfurt nad Menem
Firma: Acxit Capital Management GmbH
WWW: www.acxit.com

Znalezienie praktyk
Praktyki znalazłam na własną rękę, robiąc research w internecie. Polecam każdemu
wyszukanie na własną rękę firmy o pasującym profilu. Moim zdaniem Serwis Kariera oferuje
niestety bardzo mały wybór praktyk, często o nieodpowiednim profilu. Trzeba jednak zadbać
o aplikację odpowiednio wcześniej, by znaleźć coś fajnego (polecam poszukiwania nawet 11.5 roku wcześniej).
Załatwienie formalności na SGH
Formalności załatwiłam ok. 1 miesiąca przed rozpoczęciem praktyk. Wymagane przez SGH
dokumenty do podpisania przez firmę wysłałam z wyprzedzeniem ok. 2 miesięcy, po czym
zostały do mnie odesłane podpisane. Musiałam także ubiegać się o kartę EKUZ, z czym nie
było żadnego problemu. Polecałabym rozpoczęcie załatwiania formalności min. 2 miesiący
przed rozpoczęciem praktyk.
Przygotowanie językowe
Firma, w której odbywałam praktyki wymagała biegłego języka angielskiego oraz
niemieckiego i rzeczywiście w pracy używałam w równym stopniu obydwu języków,
zarówno w formie pisanej jak i mówionej. Firma nie organizowała żadnych kursów
językowych, gdyż ich wysoki poziom był z góry narzuconym wymogiem.

Kwestie finansowe

Zaoferowane mi praktyki były płatne co w połączeniu ze stypendium Erasmusa w zupełności
wystarczało na utrzymanie w dość drogim Frankfurcie.

Przyjazd do firmy
Do firmy przyjechałam pociągiem z 1 przesiadką z miasta rodzinnego przy granicy z
Niemcami. Istnieje wiele możliwości dojazdu:


Autobus : na terenie Niemiec jeździ wiele linii autobusów, najpopularniejsze to
Flixbus i meinfernbus.de. Zatrzymują się one jednak głównie w wybranych,większych
miastach.

Można

też

skorzystać

z

wyszukiwarki

połączeń:

https://www.busliniensuche.de/


Pociąg: deutschebahn.de, bezpośrednie, jednak dość drogie połączenia z Polską. Na
terenie Niemiec, podróżując w weekendy warto skorzystać z tzw. „Schoenes
Wochenende ticket” za 44 EUR dla 5 osób. W najlepszym wypadku podróż przez całe
Niemcy (np. do Frankfurtu) będzie nas kosztować 8.80 EUR (wymóg: osoby jadą
razem na tej samej trasie). Warto poszukać w internecie, jest wiele tego typu ofert
wspólnego podróżowania



Samolot: do Frankfurtu można dotrzeć bezpośrednio z Warszawy na lotniska:
1. Bezpośrednio we Frankfurcie (kurs LOTu)
2. Frankfurt Hahn (tanie linie lotnicze), w przypadku Frankfurtu Hahn (mimo nazwy)
dojazd do centrum Frankfurtu to ok 2-3 h (lotnisko położone daleko poza miastem),
istnieją połączenia autobusowe do centrum Frankfurtu.



Mitfahrtgelegenheit.de – odpowiednik polskiego blablacar. Bardzo popularny w
Niemczech, dużo połączeń

Rozpoczęcie praktyk
Pierwszego dnia w pracy zostałam bardzo mile przywitana. Asystentka wskazała mi miejsce
pracy, wytłumaczyła gdzie co jest, zaopatrzyła w potrzebne dokumenty, zawierające nawet
przewodnik po Frankfurcie oraz zostałam przedstawiona zespołowi. Następnie moja
przełożona przydzieliła mi pierwsze zadanie.
Co warto załatwić na początku pobytu? (zalecana kolejność)



Kupno karty SIM (duży wybór, najczęściej polecane: T-mobile, Lyca (jeśli
chcemy dzwonić często do Polski), netzclub (jeśli zależy nam na tanim
internecie w telefonie)



Zameldowanie we Frankfurcie (na ulicy Zeil). Szybka wizyta, wystarczy mieć
ze sobą dowód, oraz wskazać dokładny adres pobytu. Dodatkowo zostaniemy
zapytani o stan cywilny i wyznanie (katolicy płacą w Niemczech podatki)



Telefon

do

tzw.

Techniker

Krankenkasse

(w

przypadku

praktyk

nieobowiązkowych i konieczności płacenia podatków)


Otworzenie konta w banku (duży wybór, najpopularniejsze: Comerzbank,
Sparkasse; Sparkasse umożliwia bezpłatne prowadzenie konta dla studentów
za okazaniem dowodu, że jesteśmy studentami)

Zakwaterowanie
Wynajęcie pokoju we Frankfurcie wiąże się z kosztami 200 EUR +, w zależności od dzielnicy
Frankfurtu. Warto poszukać mieszkania ze studentami z Niemiec na portalach typu WG
suche.

Opis praktyki
Praktyki bardzo podobały mi się ze względu na różnorodność zadań. Miałam możliwość
pracowania nad projektami z różnych branż, dla firm różnych wielkości, które zgłaszały się w
celu pozyskania finansowania, restrukturyzacji, przejęć innych firm czy chęci wejść na giełdę.
Zakres zadań obejmował między innymi przygotowanie modelów finansowych, analizy
finansowej spółek, przygotowania tysięcy prezentacji, czy opracowania strategii wejścia na
inny rynek. Pod względem merytorycznych praktyki oceniam bardzo wysoko. Atmosfera
pracy była bardzo przyjemna. Większość zatrudnionych analityków pochodziła z Niemiec.
Oprócz mnie byli także praktykanci z Niemiec, Chin, Ukrainy i Indii. Oficjalne godziny
pracy: 9.00-19.00.

Życie towarzyskie

We Frankfurcie w okresie letnim odbywa się mnóstwo festiwali, pokazów, teatrów letnich,
koncertów i innych możliwości spędzania wolnego czasu. Miasto oferuje studentom
weekendowe karty wstępu do wszystkich muzeów za 10 EUR. Na weekend polecam podróże
busami np. z Flixbus lub meinfernbus.de do okolicznych miast: Wuerzburg, Heidelberg,
Mainz. Warto też kupić lub pożyczyć rower, podróżowanie rowerem jest tam bardzo
popularne, a infrastruktura świetnie przystosowana.

Warunki ekonomiczne
Warto kupować w marketach np. Netto, Rewe, Kaufland. Świeże i smaczne pieczywo w
piekarniach Eifler Baecker, przykładowo chleb ok. 2 EUR. Tańsza niż w Polsce jest ogólnie
pojęta chemia, kosmetyki, elektronika. Trzeba pamiętać, że sklepy w niedziele w
Niemczech są zamknięte (otwarte jedynie piekarnie i restauracje/knajpy). W pobliżu mojego
miejsca pracy (stacja U-bahn: Westend) znajduje się stołówka uniwersytetu Goethego, która
jest jedną z tańszych i wygodnych opcji zjedzenia smacznego posiłku (sałatki 1EUR, zestaw
obiadowy ok 3-4 EUR), restauracje w tej okolicy oferują lunche w cenach 7-12EUR.
Warto pamiętać, że w Niemczech istnieją dwa rodzaje praktyk: wymagane przez uczelnie
oraz niewymagane. Rodzaj praktyk determinuje płacenie podatków. Polecam ubieganie się o
tego rodzaju staż już na studiach licencjackich, gdzie pratyki na SGH są obowiązkowe
(wówczas po dostarczeniu dokumentu z uczelni o obowiązku odbycia takich praktyk, nie
trzeba odciągać podatków). W przypadku płacenia podatków dochodzi dodatkowa
biurokracja oraz składki na ubezpieczenie i emerytalne. Z drugiej zaś strony będąc
ubezpieczonym, możemy korzystać z wysokiej jakości usług medycznych i otrzymać nawet
do 80% zwrotu kosztów za róznego rodzaju zajęcia sportowe, w tym fitness, basen, itp.
Infrastruktura i komunikacja miejska są bardzo dobrze rozwinięte. Liczne linie U-bahn i Sbahn, a także autobusy i Regionalbahn pozwalają na bardzo szybką komunikację we
Frankfurcie 24h. Koszt biletu miesięcznego to wydatek ok 70 EUR. Warto z wyprzedzeniem
(1miesięcznym)

wypełnić

formularz/wniosek

o

zniżkę

na

bilet

studencki

(Azubi/Auszubildende) i po podpisaniu i pieczątce z SGH odesłać (proces wyrobienia
dokumentu w formie zakładki do biletu trwa parę tygodni).
W mieście dostępne są też rowery miejskie, działające podobnie jak warszawskie Veturilo. Ja
na początku pobytu kupiłam (a potem sprzedałam) używany rower za 50 EUR, więc nie

korzystałam z rowerów miejskich, ale komunikacja rowerem jest w Niemczech bardzo
wygodna i popularna.

Ogólna ocena pobytu: 4
Merytoryczna ocena praktyk: 5

