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Miejsce pobytu- Kolonia

Mobilność w ramach programu Erasmus + dotyczyła wyjazdu na praktyki do Berufskolleg für Wirtschaft w Duisburgu. Znajduję się on w odległości ok. 40 km od Kolonii, gdzie
mieszkałam. Oferty praktyk szukałam przez Internet, zależało mi na Niemczech ponieważ mam tam rodzinę, co znacznie ułatwiło mi w załatwieniu spraw dojazdu i zakwaterowania.

DOJAZD
Najpopularniejszy środek transportu do Niemiec, z którego korzysta większość
podróżujących to autokary, autobusy oraz małe busy. Można upolować tanie bilety (od
150zł) i zabrać większy bagaż, ale niestety podróż jest długa i męcząca.
Zdecydowanie lepszym wyborem jest samolot, czasem można trafić na dobre ceny biletów z lotniska w Modlinie szczególnie. Jest też opcja wyboru pociągu, ale niestety nie mogę udzielić żadnych konkretnych informacji co do biletu i czasu jazdy, jest on
mniej popularny niż autokary. Ja natomiast miałam szczęście, że nie musiałam się martwić transportem, ponieważ jechałam samochodem z wujkiem, który tam mieszka. Podróż minęła szybko i całkiem wygodnie.
ZAKWATEROWANIE
Jeżeli praktyki robimy za pomocą umowy podpisanej pomiędzy placówką, firmą,
instytucją, a uczelnią, wtedy powinniśmy uzyskać pomoc ze znalezieniem mieszkania,
czy też pokoju na ten okres czasu. Natomiast jeżeli szukamy praktyk na własną rękę,
wtedy może być problem, ponieważ z doświadczenia mojej siostry wiem, że w Niemczech jest dużo trudniej wynająć mieszkanie niż w Polsce, zwłaszcza na tak krótki okres
czasu. Niemiecka biurokracja i same procedury związane z wynajmem mieszkania mogą być największą przeszkodą w wyjeździe, więc o jeździe w ciemno z nadzieją, że na
miejscu się coś znajdzie nie ma mowy. Ja nie miałam tego problemu, ponieważ mieszkałam u siostry.
PRAKTYKI I STRONA MERYTORYCZNA

Praktyki odbyłam jak wcześniej wspomniałam w Berufskolleg für Wirtschaft- jest
Wyższa Szkoła Zawodowa została założona w 2014 roku jako Szkoła Handlowa z siedzibą w centrum Duisburga. Oferuje szeroki wybór kursów edukacyjnych i kierunków
kształcenia dla naszych studentów. Moja codzienna praca polegała na administracji
bazy danych kontaktowych (aktualizacja informacji), sortowaniu i dokumentowaniu korespondencji, sprawdzałam zgodność danych systemowych z rzeczywistymi, kontrolowałam obieg dokumentacji. Ponadto wykonywałam różne polecenia moich przełożonych, pomagałam w obsłudze przedsięwzięć promocyjnych i uczestniczyłam w różnych
targach międzynarodowych.
WYDATKI
Pewne jest to, że życie w Niemczech jest droższe niż w Polsce, dlatego od razu
powiem, że decydując się na wyjazd należy mieć swoje oszczędności, ponieważ stosunkowo niskie stypendium z uczelni (500€) może nie wystarczyć, ale wystarcza na w miarę
normalne życie pod warunkiem unikania imprez oraz wycieczek. Jeśli chcemy podróżować i spędzać czas bardzo towarzysko, powinniśmy się przygotować na wydatki wyższe
miesięczne. Bilet miesięczny w Koloni dla posiadaczy Köln-Pass (osob zameldowanych)
wynosi 35€, przyznam, że komunikacja miejska jest świetnie rozwinięta, metrem można
dojechać w każdą część miasta, a nawet poza miasto. Ważne jest to, że bilety kupuje się
na miesiące, nie są ważne miesiąc od dnia zakupienia (np. jeżeli kupimy bilet w połowie
miesiąca jest on ważny do ostatniego dnia danego miesiąca) Do Duisburga z Kolonii dojeżdżałam pociągiem (bilet miesięczny 80€). Do tego cena za wynajem pokoju/mieszkania, ceny zaczynają się od 200€ za pokój). Na okres pobytu dłuższy niż 2
miesiące, należy również zameldować się tymczasowo.

PODSUMOWANIE

Zdecydowałam się na praktyki w Niemczech, gdyż jest to kraj wysoko rozwinięty posiadający ogromny potencjał z którego można czerpać wiele korzyści. Zdobyte doświadczenie, zaczerpnięcie trochę innego stylu życia niż w Polsce i poznanie nowych ciekawych ludzi są to wartości dodane, których nikt nam nie zabierze :)
Sama Kolonia, słynna z budowanej przez około 600 lat, największej w Niemczech Katedry Świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny oraz muzeum i fabryki czekolady Lindt, jest bardzo przyjaznym i bogatym w tradycje miejscem. Udało mi się załapać
na różne festiwale i wydarzenia dzięki którym lepiej poznałam kulturę tego regionu i
zwyczaje.
Polecam wyjazd na praktyki zagraniczne każdemu, nie tylko do Niemiec gdziekolwiek, takie wyjazdy wzbogacają nasze doświadczenie zawodowe, co później wpłynie
na naszą ścieżkę kariery oraz są bardzo motywujące do dalszego działania i rozwoju!

