Raport z pobytu na praktyce zagranicznej:
Firma: UAB STANREKO, Wilno, Litwa
Termin pobytu: lipiec – wrzesień
Faza przygotowawcza:

Rozpoczęłam przygotowania do udziału w ERASMUS + praktyki w kwietniu.
Wtedy dostałam info od swojej koleżanki ze studiów, że jedna firma w Litwie
zatrudni stażystów na okres wakacyjny. Zdecydowanie, ja chciałam zrobić taką
akcją. Najpierw maiłam wątpliwości, dotyczących udziału w programie ERASMUS
+ bo nie mam dobrej bazy angielskiego, ale dzięki stronie
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/cpm/wymiana_miedzynarodowa/wyjezdzajacy/
praktyki_praca/Strony/default.aspx, która jest bardzo pomocna w załatwieniu
procedur związanych z wyjazdem, i firmie, w której miałam praktyki, można
podejść do praktyk w języku, w którym firma oferuję pracę. Na szczęście, UAB
„STANREKO” znaczną część dokumentacji załatwia w języku rosyjskim oraz
kontakt z klientem. Zwłaszcza w Litwie są trzy podstawowe języki, na których
można komunikować bez problemów: litewski, polski i rosyjski.
Skontaktowałam się z osobą działu HR firmy, do której aplikowałam i zostałam
umówiona na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy dostałam info dotyczącą
warunków pracy. Podstawa wynagrodzenia nie była określona, jednak Pani
powiedziała, że to można negocjować. Do czerwca ja miałam czas załatwić
wszystkie rzeczy organizacyjne, dotyczące biletów, wynajmu mieszkania oraz
dokumentacji. W kwestii dokumentów firma była bardzo pomocna i wysyłała
wszystko wówczas.
Wygodnym jest mieć własną podstawę finansową na wszelki wypadek.

Przyjazd do firmy/Instytucji organizującej praktyk:

Zdecydowałam się jechać do Litwy Polskim Basem, ponieważ to tanią i nie długo.
Zapłaciłam za przejazd 60 złotych ze zniżką i jechałam ok. 8 godzin. W porównaniu
do samolotu to znacznie wygodniej.

Rozpoczęcie praktyki:
Najpierw miałam krótki „introduction”. Na terenie biura, w którym miałam
praktykę, spotkałam się z pracownikami, atmosfera była bardzo luźną. Obecnie

firma zatrudnia 6 osób. Dostałam biurko blisko kabinetu właściciela firmy, więc
miałam dostęp do niego, żeby w razie czego załatwić coś lub podpytać na bieżąco.
Zakwaterowanie:
Ja wynajmowałam mieszkanie razem z moją koleżanką. To była mała, ale wygodna
kawalerka w 30 min od pracy autobusem. Płaciliśmy 250 euro za dwie osoby
comiesięcznie. Ale potwierdzam fakt, że to jest cena bardzo niska w porównaniu do
średniej cenie wynajmu w Wilno. Dostałam taką możliwość wynajmu dzięki
koleżanki, która wyjeżdżała do Francji i musiała to mieszkanie komuś przekazać na
kilka miesięcy.
Opis praktyki:
Głównym obszarem działalności firmy jest organizacja prac budowlanych. W okres
moich obowiązków wchodziło przyjmowanie zamówień na wykonanie prac,
obsługa klienta. Pracę wykonywałam w języku rosyjskim, ale w kilku przypadkach
wiedzą języka polskiego ja również posługiwałam się. Często rozmawialiśmy o
strategii firmy, jak można działać na rynku konkurencyjnym w sposób wygodny, ale
czynny.

Życie towarzyskie i zwiedzanie:
Wilno to przepiękne miasto, pełne polskich pamiątek, tak mocno związane z historią
oraz tradycją Polski.
Moim zdaniem z Wilno warto zobaczyć Muzeum Pieniędzy (wstęp jest wolny) oraz
Muzeum Illuzji Vilnil. Także można zwiedzić dużo kościołów i cerkwi. Warto też
pojechać do zamku w Trokach lub popływać w Druskienniki.
Większość atrakcji w Wilnie to koszt w okolicach 2-7€, większość biletów wstępu
będzie mieścić się gdzieś po środku. Warto zastanowić się nad zakupem specjalnej
karty dla turystów - Vilnius City Card.
Inne praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych:
https://klubpodroznikow.com
Kiedyś na Litwie ceny były często niższe niż w Polsce, od niedawna jednak na
Litwie obowiązująca walutą jest Euro (€, EUR), przez co ceny zwiększyły się.
Mimo wszystko, Litwa jest tanim krajem na odwiedziny w porównaniu z krajami z
zachodu, północy i południa Europy.
Mimo niewielkiego rozmiaru kraju, na Litwie znalazłam całą gamę różnych
supermarketów. Najtańsze zakupy można zrobić w znanym z Polski Lidlu, który
posiada na Litwie już ponad 20 placówek.

Podstawowym środkiem transportu na Litwie są autobusy oraz pociągi, których ceny
są porównywalne do tych w Polsce.
Ocena:
w skali od 1 do 5 pod względem ogólnym i merytorycznym
•pod względem ogólnym – 5
•pod względem merytorycznym - 5

