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Faza przygotowawcza: jakie są Twoje ogólne wrażenia z pobytu, co
mógłbyś doradzić przyszłym studentom wyjeżdżającym na Program np.
formalności związane ze znalezieniem praktyki (w jaki sposób została
znaleziona?, kto jest osobą kontaktową ze strony Praktykodawcy?) czy
załatwieniem niezbędnych dokumentów na SGH. Przydatne będą
również strony internetowe Programu, itp. Co Twoim zdaniem powinno
być na tym etapie ulepszone/zmienione a co sprawiło Ci największą
trudność?
Znalezienie praktyk zagranicznych jest stosunkowo łatwym i bezbolesnym
procesem. Ja osobiście znalazłem swój staż za pośrednictwem strony
internetowej Rocket Internet, w jednym z byłych venture`ów tejże instytucji.
Problematyczne natomiast jest załatwienie wszystkich formalności wymaganych
przez Administrację SGH – na cały proces należy przeznaczyć około miesiąca.
Uczelnia nie akceptuje skanów dokumentów, dlatego też należy wziąć pod uwagę
ewentualne opóźnienia i utrudnienia związane z koniecznością korespondencji
pocztowej. Firmy (w przeciwieństwie do uczelni) nie są zaznajomione z
programem Erasmus+ i często, pomimo jasnych instrukcji, popełniają błędy w
wypełnianiu dokumentów. Warto wszystkie formularze uzupełnić samodzielnie,
upewniając
się
przed
tym
o
detale
bezpośrednio
w
DPM.
Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę: opisz swój
przyjazd (najbardziej optymalny sposób transportu do danego miejsca,
czy są możliwości odebrania z lotniska, jeśli nie ma takiej opcji - w jaki
sposób najłatwiej dostać się na miejsce?).
Podróż do Berlina nie mogłaby być łatwiejsza i tańsza. Do wyboru mamy
bezpośrednie połączenia PKP, autobusowe, loty oraz BlaBlaCar.
Samo biuro zlokalizowane jest w centrum w dzielnicy Mitte co zdecydowanie
ułatwia dojazd na miejsce. Do wyboru mamy tramwaj, Sbahn oraz Ubahn.
Rozpoczęcie praktyki
Opisz zaznajomienie się z Firmą/Instytucją (czy było coś w stylu
introduction week, czy otrzymałeś jakiegoś merytorycznego opiekuna,
czy można było liczyć na pomoc innych pracowników Firmy/Instytucji?),
dodatkowe formalności które trzeba załatwić - itp.
Spotcap, jak na warunki start-up`u, oferuje relatywnie dobry proces wdrożenia.
Praktykanci uczestniczą w całodniowych prezentacjach poszczególnych działów w
firmie. Ponadto każdy ma przydzielonego bezpośredniego opiekuna.

Pomoc administracyjna w firmie stoi również na dobrym poziomie. Przed samym
rozpoczęciem praktyk dział HR zdecydowanie dba o jasny przepływ informacji,
informuje o wszystkich wymogach formalnych związanych z ropoczęciem pracy w
Niemczech
(warto
zwrócić
na
to
uwagę)
etc.
Zakwaterowanie: Czy Praktykodawca zapewnia zakwaterowanie? Jeśli
tak, to ile ono kosztuje? W odwrotnym wypadku- czy Instytucja pomaga
w znalezieniu miejsca zamieszkania? Czy wskazany jest wcześniejszy
przyjazd i samodzielne poszukiwanie miejsca zakwaterowania? Jeśli tak,
to o ile wcześniej należy przyjechać? Podaj nazwę i numer telefonu
źródła informacji lub agencji mieszkaniowej. Czy są jakieś miejsca
zamieszkania, które byś polecał? Czy należy zabrać ze sobą sprzęt
kuchenny? Ile kosztuje wynajem mieszkania?
Co do zasady znalezienie zakwaterowania jest odpowiedzialnością każdego
pracownika / praktykanka, jednak sama firma również oferuje pomoc w tym
zakresie – np. w kwestiach związanych z koniecznością komunikacji w języku
niemieckim, wskazaniu dobrych źródeł etc.
Mieszkania najlepiej szukać za prośrednictwem portalu wg-gesucht, zakładając
swój profil. Ceny dobrych pokoi oscylują w granicach 400-450 EUR. Za kawalerkę
należy zapłacić ok. 600 EUR. Ze swojej strony mogę polecić dzielnice Prenzlauer
Berg / Mitte oraz wszystkie zlokalizowane po wschodniej stronie w okolicach
ringu Sbahn (granica między strefą A i B). Warto zwrócić uwagę na bliskość
Sbahn / Ubahn – Berlin pomimo stosunkowo niewielkiej liczby mieszkańców jak
na stolicę 80mln państwa jest bardzo duży powierzchniowo.
Opis praktyki: Opisz swoje zadania podczas praktyki, czy praca polegała
na realizacji wcześniej określonych zadań czy też dodano zupełnie nowe
obowiązki? Jaka atmosfera panowała na miejscu? Czy można liczyć
również na finansowanie ze strony Pracodawcy? Czy zostawanie po
godzinach było konieczne? Jeśli tak to czy zapłacono za dodatkowe
godziny. W jakim języku odbywała się komunikacja?
Jak oceniasz poziom merytoryczny praktyki?
Poziom merytoryczny stażu oceniam bardzo wysoko. Zakres obowiązków jest
mniej-więcej ustalany przed rozpoczęciem stażu, jednak należy przygotować się
na ogromną różnorodność wykonywanych zadań – to nie korporacja i praca od A
do B, tylko firma w początkowej w fazie rozwoju. Kreatywność, proaktywność to
cechy zdecydowanie pożądane. Zdecydowanym plusem jest duża wolność i
docenianie wszystkich oddolnych inicjatyw – ilość repetytywnych procesów jest
ograniczona do minimum. Takie podejście daje ogromne możlwości nauki, jednak
należy mieć na uwadze, iż niesie ze sobą również zdecydowanie większą
odpowiedzialność.
Staż jest płatny, wynagrodzenie w połączeniu ze stypendium spokojnie pozwala
na wygodne utrzymanie. Praca w tygodniu przekracza ustawowe 40h, jednak
bardzo daleko tu od wyzysku. Komunikacja praktycznie w całości odbywa się w
języku angielskim, jednak znajomość języka niemieckiego jest atutem.

Życie towarzyskie i zwiedzanie: Czy Firma/Instytucja uczestniczy w
organizowaniu życia towarzyskiego? Czy są zapewnione imprezy czy też
trzeba sobie radzić samemu? Jeśli tak to co jest Twoim zdaniem godne
polecenia? Czy atrakcje są płatne?
Jaka
jest
możliwość
poznania
życia
studenckiego
i
samych
"miejscowych" poza miejscem praktyki? Co można zwiedzać w okolicy?
Pod względem życia towarzyskiego, kulturowego, imprezowego Berlin
zdecydowanie należy do europejskiej czołówki. Miasto ze względu na bujną
historię XX wieku rozwinęło specyficzny kulturowy mikro-klimat. Według mnie
jest to jeden z największych plusów pracy w Berlinie.
Miejsc wartych zobaczenia jest tyle, że aż nie wiedziałbym od czego zacząć –
polecam po prostu odwiedzenie jednego z (offowych) portali internetowych lub
znalezienie lokalnego przewodnika po kulturowej i imprezowej mapie Berlina.
Życie rozrywkowe w mieście jest stosunkowo niedrogie.
Jeżeli chodzi o samą firmę – raz w miesiący odbywają się oficjalne imprezy
integracyjne. Zespół jest bardzo młody, na brak integracji i rozrywek w czasie
wolnym zdecydowanie nie można narzekać
Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych: Podaj szczegóły,
które uważasz, że mogłyby się przydać innym np. ubezpieczenie, jakie są
środki komunikacji lokalnej, dokumenty, które mogłyby się przydać np.
przetłumaczona na język angielski metryka; codzienne wydatki w
porównaniu z Warszawą. Na ile przyznane stypendium pozwoliło pokryć
niezbędne wydatki?
Warto zwrócić uwagę na formalności związane z rozpoczęciem pracy w
Niemczech. Należy oficjalnie się zarejestrować w jednym z urzędów oraz zdobyć
numer identyfikacji podatkowej (domyślnie powinien być on wysyłany pocztą po
rejestracji). Żeby to zrobić należy mieć już stałe lokum, potwierdzone
kontraktem z właścicielem lub osobą odpowiedzialną. W urzędach komunikacja w
języku angielskim bywa problematyczna, warto znać podstawy niemieckiego.
Kolejnym wymogiem jest ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – sam EKUZ nie
wystarcza.
Pod względem wspomnianych formalności firma oferuje jednak pełne wsparcie.
Co do innych wartościowych informacji – stażystom międzynarodowym
przysługuje ulgowy bilet miesięczny (o szczegóły polecam dopytać dział HR).
Na komfortowe życie w Berlinie, uwzględniając mieszkanie i transport, należy
posiadać ok. 1000 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie oraz stypendium
zdecydowanie
przewyższają
ten
próg.

Inne: O jakich rzeczach dowiedziałeś się podczas pobytu, a o których
wolałbyś wiedzieć wcześniej. Jaka jest najważniejsza rzecz, której
nauczyłeś się /zyskałeś dzięki Programowi (np. edukacja/ludzie)?
Do Berlina warto wyjechać żeby oderwać się od korporacyjnego klimatu
biznesowej Warszawy. Obecnie miasto jest centrum eurpejskich start-up`ów
sektora Digital Economy. Polecam pod każdym względem – merytorycznym,
kulturowym, imprezowym. Naprawdę cięzko doszukiwać się jakichkolwiek
minusów.
Ocena: Jako ostatni punkt raportu prosimy o ocenę Praktyki w skali od 1
do 5 pod względem ogólnym i merytorycznym (akademickim).
Ocena merytoryczna: 5/5
Ocena ogólna: 5/5
Kontakt: pawelornal@gmail.com – więcej pytań? Pisz śmiało, serio z chęcią
odpowiem

