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I. Faza Przygotowawcza
Szczerze się cieszę, że zdecydowałem się na wyjazd na praktyki Erasmus+. Jest to
najlepsza alternatywa spędzenia lata. Była to moja pierwsza praktyka i bardzo się powiodła.
Wszystkim rekomenduję odbycia swoich pierwszych praktyk właśnie za pomocą programu
Ersamus+, gdyż jest to świetna możliwość otrzymania bezcennego doświadczenia i wielu
międzynarodowych kontaktów i możliwości w przyszłości.
Jako że praktykę chciałem odbyć na Litwie to szukałem jej przez różne wyszukiwarki
praktyk na Litwie, jadną z najpopularniejszych jest portal www.gerapraktika.lt . Znalazłem 4
możliwe warianty i do wszystkich napisałem i wysłałem moje CV. Najwygodniej się
skontaktować z pracodawcą jest właśnie przez ten portal. Podaję konkretny link na praktykę
odbywaną przeze mnie: http://www.gerapraktika.lt/praktikos-skelbimai/business-developmentassociate . Omówiliśmy się na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcami na termin kiedy akurat
byłem w Wilnie. Zostałem zaproszony na 3 z 4 miejsc na które aplikowałem. Rozmowa
kwalifikacyjna w firmie, w której odbywałem praktyki może także być przeprowadzona za
pomocą Skype’u.
Przy załatwianiu dokumentów na SGH najbardziej pomocną była ta właśnie strona
internetowa:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DPM/wymiana_miedzynarodowa/wyjezdzajacy/praktyki_prac
a/Strony/Praktyki_Erasmus_plus.aspx gdzie krok po kroku opisane są wszystkie niezbędne
procesy. Największą trudność sprawiło mi znalezienie prakyki oraz zebranie oryginałów
wszystkich niezbędnych dokumentów. Moim zdaniem proces możno ulepszyć poprzez
przyjmowanie przez Dział Programów Międzynarodowych skany dokumentów przesłane email’em od pracodawcy o ile jest to możliwe.
W pracy posługiwałem się językiem litewskim oraz angielskim. Jako, że firma działa na
rynku międzynarodowym pomocne też byli znajomości języka rosyjskiego, polskiego i
niemieckiego. Jako potwierdzenia znajomości języka litewskiego wystarczyła państwowa matura
z języka litewskiego z polskiej szkoły na Litwie.
Otrzymałem stypendium Erasmus+ w pierwszym tygodniu odbywania praktyk. Na
początek najlepiej jest mieć własną podstawę finansową na wszelkie wypadki oraz na pierwsze
wydatki.

II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktyki
Do Wilna z Warszawy przyjechałem autokarem SimpleExpress. Między tymi dwoma
stolicami każdy dzień kursuje kilka rejsów autokarów SimpleExpress, LuxExpress, PolskiBus,
Ecolines oraz innych. Bilet kosztuje do 60 złotych a podróż trwa od 7 do 9 godzin. Często są
zniżki i można kupić bilet nawet za złotówkę. Odradzam planowania podróży samolotem gdyż
jest ona niewiarygodnie droga.

III. Rozpoczęcie praktyki
Zaznajomienie się z firmą przeszło bardzo przejemnie. Miałem merytorycznego opiekuna
przez kilka pierwszych dni. Oprócz mojego opiekuna wszyscy z naszego biura byli gotowi
pomóc w dowolnej kwestii związanej z pracą i nie tylko. Jako że praktykę rozpocząłem w środę
to trzy pierwsze dni pracy bardzo ogólnie poznawałem sposób funkcjonowania firmy z zewnątrz.
Przez następne dni otrzymywałem konkretne zadania do wykonania.

IV. Zakwaterowanie
Praktykodawca nie zapewnia zakwaterowania oraz nie pomaga w znalezeniu go. Nie jest
wskazany wcześniejszy przyjazd i samodzielne poszukiwanie miejsca zakwaterowania.
Jako że mam dużo znajomych z Wilna to wynajmowałem kawalerkę razem z znajomym.
Płaciliśmy 75 euro za wynajem co miesiąc + około 80 euro za inne usługi (woda,ogrzewanie i
t.d.). Muszę przyznać, że mieliśmy szczęście, że znalezliśmy tak tanie mieszkanie. Ceny
mieszkań są zazwyczaj droższe i maleją odwrotnie proporjonalnie z odległościa do centrum
Wilna (są również wyjątki).
Nie mogę podać żadnego numeru telefonu źródła informacji lub agencji mieszkaniowej,
gdyż kawalerkę, w której mieszkałem znalazł mój kolega dla siebie i poprostu zgodził się
przyjąć mnie na okres lata.

V. Opis praktyki
Jako, że firma, w której odbywałem praktyki jest Startup’em i bardzo dynamicznie się
rozwija do zadań wcześniej określonych często dodawano mi zupełnie nowe obowiązki. Jedne z
podstawowych moich zadań było kwalifikowanie potencjalnych nowych projektantów i klientów
oraz nawiązywanie kontaktu z nimi i proponowanie współpracy z naszą firmą.
Cały czas panowała przyjemna i koleżeńska atmosfera. Można liczyć na symboliczne
wsparcie finansowe od pracodawcy w końcu praktyk, jeżeli praca była wykonywana starannie i
sumiennie.
Zostawanie po godzinach nie było konieczne. Godziny pracy byli dosyć elastyczne i
można było się domawiać na przykład w sprawie wcześniejszego przyjścia i wcześniejszego
wyjścia z pracy.
Komunikacja między pracownikami odbywała się w języku litewskim i angielksim.
Jednakże chociaż większość pracowników jest Litwinami znajomości języka litewskiego nie są
konieczne. Poziom merytoryczny praktyki oceniam na bardzo dobrym poziomie.

VI. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Firma uczęstniczy w organizowaniu życia towarzyskiego. W końcu każdego miesiąca
miejsce ma ,,Team building’’. Udało mi się wybrać na spływ kajakowy oraz w końcu drugiego
miesiąca wybraliśmy się wszyscy razem do parku rozrywek i przygód ekstremalnych na
drzewach w Wilnie. Firma opłaciła wszystkie wydatki związane z tymi wyprawami.
Nie jestem miłośnikiem klubów więc za okres całej praktyki nie byłem w żadnym z nich.
Byłem jednak raniej w Wilnie w klubach i muszę przyznać, że są bardzo podobne na te z
Warszawy i możno dobrze i wesoło spędzić tam czas.

Wilno jest pięknym miastem z największą starówką w Europie i pięknymi tradycjami
oraz polskimi korzeniami. Radzę skorzystać z usług darmowych wycieczek po Wilnie z
miejscowym gidem, tu podaję link z informacją o tym:
http://www.vilniuswithlocals.com/en/vilnius-free-tour .
Za okres praktyki zdążyłem wziąść udział w ,,Velomaratonas 2015’’. Jest to coroczne
święto miłośników rowerów w Wilnie. Przejechałem 30 kilometrów przez Wilno rowerem
(pożyczonym od miejscowego kolegi z praktyk) z sętką innych miłośników z całej Litwy i nie
tylko. Jest to bardzo dobra możliwość zwiedzania Wilna na rowerze oraz znalezenia nowych
przyjaciół z wspólnym zamiłowaniem do rowerów.
W końcu Sierpnia Wilno również co roku przez cały weekend swiątkuje ,,Dni Stolicy’’.
W okresie tego swięta całe miasto przez trzy dni bawi się w centrum Wilna. Na trzech scenach
występują najsłynniejsi litewscy muzyanci, tancerze oraz aktorzy. Nie brakuje też miejscowych
sprzedawców z tradycyjnymi litewskimi wyrobami oraz tradycyjnym litewskim jedzeniem.
W weekend można się wybrać do pięknego miasteczka Troki (Trakai), który znajduję się
niedaleko samego Wilna. Najlepiej to zrobić za pomocą autokaru. Podróż trwa 45 minut. Jest to
miasteczko z pięknymi widokami, przyrodą, jeziorami oraz słynnym zamkiem Trockim. Jest to
jedne z najbardziej popularnych celi turystycznych na Litwie.
Warto też odwiedzić piękne miasto Anykščiai oraz nie dawno otwarty ,,Lajų Takas‘‘. Jest
to bardzo wysokie przejście nad koronami drzew z którego widać bardzo piękną, prawdziwą
przyrodę litewską. Podróż autokarem z Wilna zajmie około 3 godzin. Miasto oferuje też
mnóstwo innych atrakcji takich jak żywe labirynty lub sanie letnie. W Anykščiai można też
znaleźć największy kamien w Litwie, o którym pisane były rózne legendy.
Niedaleko Wilna znajduje się też centrum Europy. Niestety nie mogę więcej o tym
powiedzieć, gdyż sam tam nie byłem.
Bliżej do granicy z Polską, w mieście Druskininkai można odwiedzić ,,Snow Arenę’’
gdzie nawet latem można jeździć na nartach i snowboardach na prawdziwym śniegu.

VII. Praktyczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych
Ceny na Litwie są nieco droższe niż w Polsce lecz też o wiele niższe od cen produktów
Europy Zachodniej. Wśród polecanych sklepów mogę wymienić dowolne większe supermarkety
(Rimi, Maxima, Iki, Norfa...).
Jedną z największych zalet Wilna jest to, że oferuje ono 80% zniżki dla studentów na
bilet na komunikację miejską. Bilet miesięczny kosztuje około 7 euro. Są autobusy oraz
trolejbusy. Od września wprowadzono w Wilnie transport nocny, prawda kursuje on tylko w
weekend.
Handel w niedzielę prawie niczym się nie różni od inncyh dni tygodnia. Supermarkety są
zawsze otwarte w niedzielę. Chociaż Litwa jest zaliczana do krajów Katolickich odsetek
wierzących i praktykujących jest o wiele niższy niż w Polsce.
Przyznane stypendium Ersamus+ oraz kieszonkowe od rodziców pozowlili w całości
pokryć niezbędne wydatki podczas praktyk.

VIII. Inne
Firma CGTrader jest położona w bardzo dobrym miejscu strategicznym w centrum
Wilna, niedaleko dworca autobusowego oraz Starówki. Komunikacja oraz dojazd do miejsca
pracy z dowolnego punktu Wilna są odpowiednio dobre.
Podczas praktyki musiałem korzystać z własnego laptopu i nosić go każdy dzień na
pracę, gdyż nie wystarczało sprzętu. Nie miałem z tym problemu a nawet było mi wygodniej.
Otrzymałem natomiast drugi ekran niezbędny do szybszej pracy, dostęp do internetu oraz
możliwość drukowania niezbędnych dokumentów.
Litwa jest ogólnie krajem koszykówki więc zawsze można znaleźć kogoś przy dowolnym
koszu i zagrać razem z nim. Podczas mojego pobytu w Wilnie rozegrywane były mistrzostwa
Europy w koszykówce. Atmosfera panująca na Litwie podczas gdy Litwa gra w oficjalnych
meczach koszykówki nie da się opisać!
Jako że to była moja pierwsza praktyka to dzięki programowi Erasmus+ nauczyłem się
dyscypliny oraz umiejętności pracy w grupie.

IX. Ocena
Oceniam praktykę w firmie CGTrader pod względem ogólnym i merytorycznym w skali
od 1 do 5 na piątkę!

