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I. Faza przygotowawcza
Znalezienie praktyki
Propozycję odbycia praktyki w Deutsche Bank AG otrzymałem za sprawą polecenia
osobowego poprzez poprzedniego praktykanta. Skutecznym (lecz długotrwałym) sposobem
ubiegania się o praktykę jest wykorzystanie systemu znajdującego się na stronie Deutsche
Bank: https://www.db.com/careers/de/studenten-absolventen/index.html
Weryfikacja doświadczeń i zdolności odbyła się w trakcie ok. 25-minutowej rozmowy
telefonicznej z późniejszym przełożonym. Rozmowa odbywała się w dwóch językach: języku
niemieckim, którego minimalny oczekiwany poziom to B1 oraz języku angielskim, jako
późniejszym języku odbywania praktyki. Oficjalnym językiem Deutsche Bank AG jest język
angielski.
Załatwienie formalności na SGH
Załatwienie wszystkich formalności jest drugim najtrudniejszym aspektem praktyki
(pierwszym najtrudniejszym aspektem jest znalezienie zakwaterowania, patrz poniżej). Liczba
dokumentów, ich skomplikowanie oraz niejednoznaczność sprawiają, że zamykając ten etap
poprzedzający praktykę można prawdziwie odetchnąć. Polecam możliwie jak najszybsze
zagłębienie się w formalności.
Przygotowanie językowe
Dla studenta SGH dodatkowe przygotowanie językowe nie jest wymagane.
Kwestie finansowe
Praktyki w Niemczech nie są dobrze wynagradzane, gdyż firmy niemieckie często traktują
studentów na praktyce jako osoby, które muszą sprawdzić i w związku z tym płacą im bardzo
niskie wynagrodzenie. Wyjątkiem jest wynagrodzenie za praktyki w Deutsche Bank AG, które
wyniosło EUR 1500 brutto (dla departamentu Deutsche Bank Corporate Finance
wynagrodzenie za praktykę wynosi EUR 2000 brutto). Po uwzględnieniu podatków i parapodatków wynagrodzenie netto wynosi ok. EUR 1100; polecam ubieganie się o zaświadczenie
o konieczności odbycia praktyk na studiach (konieczność wypełnienia zaświadczenia o
Pflichtpraktikum) – wówczas kwota netto wynosi ok. EUR 1390 (jest to kwota brutto
pomniejszona o podatek dochodowy oraz obowiązkowy para-podatek na rzecz wschodnich
landów).

II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Polecane przeze mnie środki transportu to: samolot – Polskie Linie Lotnicze „LOT” (War –
Ffm, ok. PLN 800 w dwie strony) oraz przewoźnik autokarowy Sindbad (War – Ffm, ok. PLN
400 w dwie strony). Deutsche Bank AG nie uczestniczy w transporcie praktykanta.
III. Rozpoczęcie praktyki
Praktykę rozpocząłem zgodnie z planem i terminem uzgodnionym w trakcie korespondencji
mailowej. Pierwszy dzień pracy jest z reguły jednocześnie ostatnim dniem załatwiania
formalności w Deutsche Bank AG.
IV. Zakwaterowanie
Deutsche Bank AG nie zapewnia zakwaterowania i nie pomaga w jego znalezieniu.
Wskazanym jest wcześniejszy przyjazd i samodzielne poszukiwanie miejsca zakwaterowania.
Trudność znalezienia własnego miejsca zakwaterowania we Frankfurcie nad Menem
porównałbym do znalezienia analogicznego „pokoju” w Warszawie przez obcokrajowca (np.
Azjatę), nieposługującego się językiem polskim. Wskazanym jest korzystanie z niemieckiego
numeru telefonu. Ogłoszeń należy szukać poprzez:


grupy na Facebook:
o WG & WOHNUNG Frankfurt am Main
o WG & Wohnung Frankfurt am Main gesucht
o WG Zimmer & Wohnung Frankfurt am Main



strony internetowe:
o http://www.immobilienscout24.de
o http://www.wg-gesucht.de

Studentom spoza Hesji nie przysługuje miejsce w domach studenta. Miesięczny całkowity
koszt zakwaterowania w pokoju to EUR 300 – 600; cena zależy od standardu, umeblowania
oraz położenia.
V. Opis praktyki
Do zadań wykonywanych podczas praktyki zaliczyć należy:


IT Portfolio Management



Resource Management



wsparcie dla Deutsche Bank AG w trakcie przeprowadzanej restrukturyzacji



analizy i raportowanie na potrzeby członka zarządu Deutsche Bank AG



bezpośredni kontakt z polskim oddziałem Deutsche Bank AG

Zadania pojawiały się na bieżąco, w miarę występujących potrzeb. Atmosfera panująca w
miejscu pracy była sielankowa, bezstresowa. Zostawanie po godzinach było niezwykle
sporadyczne i wiązało się z możliwością wcześniejszego zakończenia pracy w innych dniach.
Komunikacja odbywała się zarówno w języku niemieckim, jak i angielskim (dla osób
nieposługujących się językiem niemieckim 95% komunikacji odbywało się w języku
angielskim).
Poziom merytoryczny praktyk oceniam na poziomie dostatecznym. Praktyka niemalże nie
pozwala na zdobycie wiedzy wykraczającej poza wewnętrzną strukturę Deutsche Bank AG.
VI. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Co oferuje Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG w niewielkim stopniu uczestniczy w organizowaniu życia towarzyskiego.
Dla praktykantów istnieje możliwość uczestnictwa w cotygodniowych wieczornych
spotkaniach przy alkoholu nazywanych Praktikanten Stammtisch.
Praktykantów w Deutsche Bank AG jest na tyle dużo, że integracja odbywa się automatycznie.
W ramach życia towarzyskiego w obrębie instytucji polecam skorzystanie z oferty Deutsche
Bank Sportzentrum – oferta sportowa jest niezwykle bogata i konkurencyjna cenowo.
Co oferuje miasto
W

ramach

atrakcji

turystycznych

odsyłam

na

stronę

internetową:

https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g187337-Activities-Frankfurt_Hesse.html
Dla fanów piłki nożnej polecam kupienie biletu ligowego na mecz Eintrachtu Frankfurt.
Gdzie pojechać na weekend?
Na weekend polecam zwiedzenie pobliskich miast Wiesbaden i Mainz, a także wyjazdy do
Aachen, Berlina, Bonn, Monachium, Trier.
VII. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
Wydatki miesięczne


zakwaterowanie: EUR 300 – 600



transport publiczny: EUR 88



wyżywienie: EUR 200 – 350



telefon: EUR 10 – 20



hobby/relax/sport: EUR 30 – 60

Stypendium w wysokości EUR 500 jest w stanie pokryć koszty zakwaterowania, czyli około
połowy miesięcznych wydatków.
Handel w niedzielę
Sklepy w niedzielę są z reguły nieczynne.
Warte polecenia miejsca na obiad
Polecam korzystanie z kantyny znajdującej się w każdym budynku Deutsche Bank AG.

VIII. Inne
Położenie miejsca praktyki
Bez względu na departament odbywania praktyki w Deutsche Bank AG we Frankfurcie miejsce
pracy znajduje się w pobliżu pobliskiej stacji U-Bahn lub S-Bahn; dojazd do pracy nie powinien
przekraczać 30 minut.
Dostęp do Internetu
Ceny pakietów danych w transmisji mobilnej są kilkukrotnie wyższe od tych oferowanych
przez polskich operatorów. Prędkość dostępu do Internetu jest w Niemczech mniejsza od
dostępnej w Polsce.
IX. Ocena
Ocena pod w skali 1-5 (5 – ocena najlepsza, 1 – ocena najgorsza):


pod względem merytorycznym: 2



pod względem towarzyskim: 5



ogólnie: 3,5

