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1.

Faza przygotowawcza

Pierwszy krok do odbycia praktyki obejmował jej znalezienie. Na początku starałam się
wyszukać oferty praktyk w Internecie, na włoskich stronach internetowych. Niestety jak się
okazało było to dość trudne ze względu na stosunkowe duże bezrobocie w Katanii (aż 30
procent) oraz wielkość miasta (około 300 tysięcy mieszkańców) i jego charakter. Drugim
kierunkiem moich poszukiwań była strona internetowa Uniwersytetu w Katanii (Università
degli Studi di Catania), gdzie udało mi się znaleźć listę około stu przedsiębiorstw,
współpracujących z uniwersytetem w zakresie praktyk dla studentów. Analizując każdą z
firm, wysłałam około 20 aplikacji z zapytaniem o praktykę, otrzymałam dwie pozytywne
odpowiedzi, z których wybrałam jedną. Ze względu na to, że nie mówiłam po włosku,
znalezienie firmy, która pozwoliłaby mi na pracę po angielsku wydawało mi się niemożliwe.
Ostatecznie wybrałam praktykę w firmie marketingowej, jednak drugą możliwością była
praktyka w firmie eksportującej pomarańcze, m.in. planującej import do Polski.
Po znalezieniu praktyki, pozostało jedynie załatwienie wszelkich formalności, które są bardzo
dokładnie i dobitnie opisane na stronie CPM. Życzliwość pani Agaty Kowalik z CPM oraz
pani Katarzyny Ujasz-Rawy z Dziekanatu pozwoliła mi na szybkie i bezproblemowe
załatwienie wszystkich formalności.

2.

Przyjazd

Jest wiele możliwości dojazdowych do Katanii. Jeśli chodzi o autokar, to są codzienne kursy
autobusowe z większości polskich miast do Katanii z biurem agattravel.pl. Koszt biletu w
jedną stronę to około 500 złotych. Drugą opcją jest przelot. W okresie letnim można załapać
się na tzw. loty charterowe organizowane przez biura podróży dla osób wyjeżdżających na
wczasy. Mi udało się załapać na ostatni taki lot, 28 września. Bilet kosztował około 400 zł
razem z bagażem. Kolejną możliwością jest przelot np. do Mediolanu, Rzymu lub innych
włoskich miast i przesiadka do pociągu lub samolotu. W cenie promocyjnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem można kupić bilet pociągowy z Rzymu do Katanii za 19 Euro.

Kolejną rozsądna opcją jest przelot z Polski do Trapani, znajdującym się po drugiej stronie
Sycylii, jednak należy się liczyć z dodatkowym kosztem przejazdu autobusem, który może
okazać się droższy od promocyjnego pociągu z Rzymu. Można również rozważyć przelot
Germanwings z Berlina do Katanii. Bilet powrotny razem z bagażem udało mi się kupić za
250 złotych.

3.

Rozpoczęcie praktyki

Pierwszy dzień w firmie polegał na zapoznaniu się z pracownikami oraz pracą, którą
wykonują. Spotkałam się z dużą serdecznością ze strony wszystkich pracowników. Została mi
zaoferowana pomoc w znalezieniu mieszkania. Firma znajduje się w centrum miasta, w
okolicach sądu oraz wydziału ekonomicznego, skąd kursuje wiele autobusów miejskich oraz
pozamiejskich, dlatego nie było problemu z dotarciem do firmy.

4.

Zakwaterowanie

Mój szef proponował mi pomoc w znalezieniu mieszkania, jednak kierując się opinią osób
studiujących w ramach programu Erasmus w Katanii, zadbałam o to sama. Przed przyjazdem
do Katanii najlepiej zarezerwować sobie nocleg w hotelu Agora. Jest to miejsce, gdzie na
początku każdego semestru, praktycznie wszystkie łóżka zajęte są przez przyszłych
Erasmusów, szukających mieszkania. Warto przeznaczyć na to około 3-4 dni, spokojnie
obejrzeć kilka mieszkań i przede wszystkim zapoznać się z ludźmi, z którymi wynajmie się
mieszkanie. Warto zapisać się do grupy dyskusyjnej Erasmus ESN Catania lub Erasmus
AEGEE Catania na facebooku, ponieważ studenci z ESN lub AEGEE oferują pomoc w
znalezieniu mieszkania i praktycznie codziennie na początku semestru organizowane jest
oglądanie mieszkań. Najwięcej ofert można znaleźć na stronie subito.it. Nie polecam
rezerwowania mieszkania będąc jeszcze w Polsce, ponieważ wiele mieszkań w Katanii jest w
bardzo złym stanie i może nas czekać niemiła niespodzianka. Wynajęcie pokoju
jednoosobowego waha się od 150 do 280 Euro, a koszt pokoju dwuosobowego to około 300
Euro.

5.

Opis praktyki

Firma Marketing Research System zajmuje się przeprowadzaniem badań ankietowych,
organizowaniem grup fokusowych itp. oraz zbieraniem danych na potrzeby analiz
marketingowych. Do moich głównych zadań należała pomoc w organizacji badań
ankietowych, przeprowadzanych na Malcie oraz kontakt z ankieterami. Ponadto zajmowałam
się wsparciem pracy księgowego, kontrolą dokumentów księgowych z poprzednich lat oraz
pomoc w wychwyceniu nagromadzonych błędów w księgowości. W związku z rozwojem
platformy do zarządzania pracą w firmie, miałam okazję brać udział w projektowaniu oraz
ulepszaniu części programu służącej do rachunku kosztów w firmie.
Komunikacja w firmie odbywała się w języku angielskim, chociaż byłam nakłaniana do
używania języka włoskiego. W ciągu trzech miesięcy zdołałam się nauczyć włoskiego na
poziomie umożliwiającym mi komunikację z księgowym, który nie mówił po angielsku. W
firmie jest zatrudnionych osiem osób, z czego jedynie trzy nie mówiły po angielsku.

6.

Życie studenckie i zwiedzanie

Katania jest miejscem oferującym wiele atrakcji dla zagranicznych studentów. Jest wiele
imprez organizowanych przez ESN i AEGEE, na których można poznać zagranicznych
studentów. W Katanii jest kilka klubów oraz bardzo dużo małych pizzerii oraz barów, w
których praktycznie zawsze można spotkać kogoś znajomego.
Oprócz imprez warto zastanowić się nad zwiedzaniem Sycylii. Autobusy na Sycylii nie są
bardzo drogie, ale nie wszędzie można nimi dojechać. W porównaniu do cen biletów
autobusowych, często bardziej ekonomiczne okazuje się wynajęcie samochodu i podzielenie
kosztów na pięć osób, nawet pomimo niesamowicie drogiej benzyny (1.7 Euro).
Sycylia jest niesamowicie urokliwym miejscem. W czasie trzech miesięcy udało mi się
zwiedzić pobliskie miasta Katanii – Aci Castello, Aci Trezza, Taormina, Letoiani, Syrakuza,
jak również San Vito Lo Capo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Ragusa, Modica, Noto, Vizzini. Spośród tych miejscowości na szczególną uwagę
zasługuje część starożytna Agrigento, czekolada w Modice, niesamowite widoki w Erice oraz
wspaniała atmosfera w Syrakuzie. Myślę, że październik i listopad są najbardziej
optymalnymi miesiącami na zwiedzanie Sycylii, ponieważ ceny noclegów są dwa lub nawet
trzy razy niższe oraz można ominąć tłumy turystów.

Organizacje ESN i AEGEE organizują wycieczki do pobliskich miejscowości oraz na Etnę.
Warto wziąć w nich udział, ponieważ ceny są dość atrakcyjne. Wycieczki do dalszych
miejscowości przestają się opłacać i lepiej zorganizować je na własną rękę.

7.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych

Koszty życia w Katanii są porównywalne do tych warszawskich. Cena wynajęcia pokoju to
około 200 Euro, a biletu miesięcznego około 30 Euro. Osobiście polecam zakup używanego
roweru na targu staroci, ponieważ komunikacja miejska w Katanii jest bardzo słabo
rozwinięta. Autobusy wg rozkładu jazdy jeżdżą średnio do 30 minut, a w rzeczywistości co
godzinę. Ponadto miasto nie jest przystosowane do ruchu autobusów (wąskie,
jednokierunkowe, kręte uliczki), co sprawia, że jazda na rowerze staje się często szybsza niż
dojazd autobusem. Ja jedynie dwa razy korzystałam z transportu miejskiego, koszt biletu
jednorazowego to 1 euro.
Ceny produktów spożywczych są trochę wyższe niż w Polsce. Kilogram sera kosztuje około
10 euro, kilogram pomidorów 1 euro, bułka 20 centów, kilogram młodych pomarańczy 1
euro, kilogram cebuli 70 centów, kilogram ziemniaków 1 euro, kawałek surowej ryby ( łosoś
lub miecznik) 2-3 euro, kalafior 1,5 euro, sałata 1 euro, kilogram surowych, przygotowanych
do smażenia kotletów z kurczaka 10 euro, paczka ryżu 1 euro, kilogram kuskusu 2 euro. Ceny
w restauracjach są dwa lub trzy razy wyższe w porównaniu do potraw przygotowanych
samodzielnie w domu. Oczywiście jest dużo pizzerii oferujących pizzę za 4 -5 euro.
W Katanii funkcjonuje również stołówka studencka, w której oferowane są trzydaniowe
obiady, których ceny wahają się od 1 euro do 6 euro za obiad w zależności od wysokości
zarobków w rodzinie. Studenci Erasmus mają odgórnie przydzieloną stawkę 1,80 euro. Aby
skorzystać ze stołówki należy wyrobić sobie specjalną kartę.

8.

Inne

Zdecydowanie polecam odbycie praktyki Erasmus. Dzięki praktyce można doświadczyć
pracy w innym kraju europejskim. Praktyka we Włoszech dała mi z pewnością dużo radości,
szczególnie obserwując sposób komunikacji i porozumiewania się w firmie. Stosunki w
firmach włoskich są o wiele mniej formalne od tych spotykanych w polskich firmach, dzięki
czemu praca przestawała być obowiązkiem a zmieniała się w miło spędzony czas.
Szczególnie polecam wyjazd do Włoch osobom, które przynajmniej w minimalnym stopniu

posługują się językiem włoskim. Polecam również praktyki w firmie M.R.S.. Kontakt do
firmy można znaleźć na stronie http://www.kfield.eu/it/contacts .

Ocena:
Ogólnie: 5
Merytorycznie: 4

