Raport z pobytu na programie praktyk Erasmus+
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I. Faza przygotowawcza
•

Znalezienie praktyki

Praktykę odbyłem w Enactus Ireland, ponieważ od trzech lat związany byłem z organizacją
Enactus w Polsce. Enactus to organizacja non-profit zajmująca się łączeniem studentów,
wykładowców i liderów biznesu, menedżerów oraz firmy, które przedsiębiorczością
odpowiadają na wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne wspierając rozwój
społeczności lokalnych.
•

Załatwienie formalności na SGH

Załatwienie formalności przebiegło bardzo sprawnie, dzięki pomocy Pani Agaty, która
zajmuje się wyjazdami studentów SGH na praktyki. Warto jednak zainteresować się
wypełnieniem dokumentów dużo wcześniej i skonsultować ich poprawność przed wysłaniem
do podpisu do pracodawcy. Polecam również upewnić się, czy pracodawcy stosuje pieczątkę
biznesową, ponieważ może to powodować konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.
•

Przygotowanie językowe

Poziom językowy studentów SGH pozwala na realizację praktyki bez dodatkowego
przygotowania.
•

Kwestie finansowe

Przed wyjazdem zgromadziłem oszczędności w wysokości pozwalającej pokryć wszelkie
koszty pobytu w Irlandii w okresie jednego miesiąca. Kwota stypendium Erasmus+ to 600
euro, co nie pozwala pokryć wszystkich kosztów wyjazdu. Polecam przygotować się na koszt
miesięczny około 1000 euro. Uwzględnia to koszt mieszkania, jedzenia oraz daje możliwość
podróżowania i zwiedzania w czasie pobytu.

II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
•

Przelot/Transport na własną rękę/Odebranie z lotniska

Podróżowałem liniami Ryanair z portu lotniczego w Modlinie. Ceny biletów są atrakcyjne, lot
trwa około 3h. Warto jednak pamiętać o tym, że cena biletu w Ryanair upoważnia nas do
zabraniu podręcznego bagażu o wadze do 10 kilogramów. Dokupienie dodatkowego bagażu
(do 20 kilogramów) to koszt porównywalny do ceny biletu. Z lotniska można dostać się do
centrum miasta miejskim autobusem.
III. Rozpoczęcie praktyki
Praktykę rozpocząłem zaraz po przyjeździe do Dublina. Pierwszy dzień zacząłem od
zapoznania się ze swoim przełożonym, który również wprowadził mnie w bieżące sprawy
organizacji. Dokładnie wyjaśniona została mi moja rola, oczekiwania w stosunku do mnie
oraz kwestie organizacyjne pracy.
IV. Zakwaterowanie
Podczas praktyki mieszkałem u rodziny osoby, która wcześniej pracowała w organizacji
Enactus w Irlandii. Pracodawca zorganizował takie zakwaterowanie. Własny pokój wraz ze
śniadaniami i kolacjami to koszt 160 euro tygodniowo.
Z tego co wiem, znalezienie zakwaterowania w Dublinie nie jest łatwe, w związku z czym
zaleca się rozpoczęcie poszukiwań dużo wcześniej. Koszt wynajęcia pokoju, w zależności od
miejsca i standardu to 500–1000 euro miesięcznie.
IV. Opis praktyki
Enactus Ireland to organizacji działająca na rzecz rozwoju umiejętności studentów. W czasie
mojej praktyki szukałem sposobów na zwiększenie efektywności działań prowadzonych na
rzecz studentów oraz tworzyłem metryki dotyczące pomiaru rozwoju ich umiejętności.
Organizacja działa również na rzecz zrównoważonego rozwoju, a tworzenie strategii w tym
zakresie, również należało do moich obowiązków. Brałem udział w organizacji konferencji,
prowadziłem warsztaty dla studentów oraz tworzyłem razem z nimi strategie dla ich
projektów. Szukaliśmy dodatkowych możliwości pozytywnego wpływu na życie społeczności
lokalnych.
V. Życie towarzyskie i zwiedzanie
• Co oferuje miasto:
o Kluby
Podczas praktyki nie odwiedzałem klubów. Jednak Dublin oferuje przede wszystkim

mnóstwo typowych irlandzkich pubów. Najczęściej odwiedzanymi pubami są te znajdujące
się w Temple Bar, najbardziej turystycznej części miasta.
o Zwiedzanie samego miasta
Dublin to miasto mające bardzo wiele do zaoferowania. Świetnie rozwinięta komunikacja
miejska, w szczególności Dublin Bus, pozwala dotrzeć do wszystkich miejsc w mieście i w
okolicach. Szczególnie polecam odwiedzić:
•
•
•

Guinness Storehouse – fabryka piwa Guinness, jedno z najczęściej odwiedzanych
miejsc w Dublinie.
Saint Patrick's Cathedral – najbardziej znana katedra w mieście.
Phoenix Park – drugi największy park świata. W parku znajduje się zoo, Biały Dom i
inne atrakcje.

o Gdzie pojechać na weekend?
Irlandia to niewielki kraj, co umożliwia przemieszczenie się do dowolnego miejsca w kilka
godzin. W szczególności polecam:
-Glendalough – piękne jeziora w górach niedaleko Dublina. Zorganizowana wycieczka to
koszt 20 euro (http://www.darbyogilltours.ie/ireland-day-tours/glendalough-mount-usherwicklow/)
-Cliffs of Moher – najbardziej znane klify w Irlandii, gdzie kręcona była scena w filmie Harry
Potter. Na odwiedzenie klifów polecam przeznaczyć cały jeden dzień.
-Howth – urokliwe miejsce z klifami, znajdujące się kilkanaście kilometrów od miasta.
-Bray – mała miejscowość w pobliżu Dublina, w której znajduje się znany szlak
przebiegający po klifie.
-Belfast – z lotniska w Dublinie kilka razy dziennie odjeżdża autobus do Belfastu. W
szczególności polecam odwiedzić Muzeum Titanica.
VI. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
•

Ceny wybranych produktów: butelka wody 2l – 1-2,5 euro, mleko – 1-1,5 euro,
owoce i warzywa – od 2 do 3 euro (opakowanie)

•

Polecane sklepy: Dunnes Store, Carrefour

•

Handel w niedzielę: większość sklepów jest otwarta w niedzielę

•

Warte polecenia miejsca na obiad: Umi Falafel (zestaw lunchowy 7.50-8.50 euro),

Lemon (pyszne naleśniki, 5-8 euro), KC Peaches (wybór różnorodnego jedzenia do
pojemnika, 7-10 euro)
VII. Inne:
•

Położenie firmy

Firma znajduje się w samym centrum miasta. W okolicy znajduje się poczta, apteka oraz
mnóstwo miejsc do zjedzenia lunchu.
•

Dostęp do komputera, drukarki i Internetu

Pierwszego dnia otrzymałem służbowego laptopa. W firmie miałem dostęp do drukarki oraz
Internetu.
•

Sport:

VIII. Ocena
Ogólnie praktykę ocenić mogę na 5.
Pod względem akademickim, oceniam na 4.

