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•

Kaip ieškojote praktikos vietos? Ar ilgai užtruko? Ką patartumėte kitiems studentams, kurie
ieškos praktikos vietos?

Praktikos vietos paieškai pasitelkiau internetinius kanalus bei įvairias rekomendacijas. Trukau
maždaug 2 mėnesius, t.y. pabaigusi studijas kolegijoje, vasaros metu, ieškojau įvairių įmonių bei
bandžiau susisiekti su pastarųjų darbuotojais.
Kitiems studentams patarčiau nedelsti, nes rasti studijų ar praktikos vietą nėra taip paprasta. Atranka
yra nemaža, todėl reiktų nepervertinti savo galimybių.
•

Kur atlikote praktiką? Trumpai pristatykite įmonę ir savo darbo pobūdį. Kaip vertinate savo
praktiką?

Praktiką atlikau Kopenhagoje esančioje visai naujoje įmonėje – „Match My Thesis“. Šios
organizacijos tikslas: glaustas studentų ir įmonių bendradarbiavimas.
Kai radau šią įmonę man nebuvo tiksliai aišku, kokios bus mano pareigos praktikos metu, tačiau
mačiau galimybę panaudoti sukauptas žinias. Mano darbas turėjo visiškai laisvą darbo grafiką, tai
yra, jog man būdavo pateikiamos užduotys ir laiko terminas joms atlikti. Didžiąją dalį praktikos
praleidau įvairiose įmonėse bei renginiuose, kuriuose atstovaudavau „Match My Thesis“. Siūliau
idėjas rinkodaros strategijos kūrime ir vystyme. Kadangi įmonė yra labai maža, jaučiausi reikalinga,
nes kitiems darbuotojams buvo patogu, jog galiu padėti. Įmonė turi ofisą, kuriame vykdavo komandos
susibūrimai. Juose aptardavome, ką nuveikėme ir ko siekiame bei būdus tikslams pasiekti. Kai
reikėdavo naudoti kompiuterį, pavyzdžiui, kurti vaizdo įrašus ar tvarkyti įmonės socialinius tikslus,
dirbdavau ir namuose.
Ši praktika man labai patiko. Manau, jog buvau naudinga Match My Thesis ir produktyviai bei
kokybiškai prisidėjau prie įmonės plėtros ateityje.
•

Kaip planavote kelionę, ieškojote bilietų? Draudimas?

Lėktuvo bilietai į Daniją iš Kauno nėra brangūs, todėl su tuo problemų nebuvo.

Informaciją apie reikalingą draudimą gavau iš draugo, kuris taip pat planavo vykti į Erasmus+
praktiką. Naudojausi „BTA Insurance Company“ draudimo paslaugomis.
•

Kur gyvenote, kokios sąlygos? Kiek kainavo? Ar patys susiradote, ar priimanti įmonė padėjo?
Ką patartumėte kitiems studentams?

Keletą mėnesių nuomavau kambarį pas draugą lietuvį, todėl mokėjau pigiau nei įprastinė Kopenhagos
kambario kaina, kuri yra apie 500 eurų. Mėnesį gyvenau studentų bendrabutyje, o nuo šių metų sausio
su keliais draugais pradėjome nuomoti visą butą. Visas gyvenamąsias vietas susiradau draugų ir
pažįstamų pagalba, todėl kitiems studentams sunkiai galiu ką patarti.
•

Finansiniai reikalai. Ar užteko skiriamos stipendijos? Gal galite paminėti pagrindines išlaidas,
kainas?

Būsto nuoma svyravo nuo 300 iki 400 eurų, visas kitas išlaidas sudarė maistas bei higienos prekės.
Teko išleisti savo asmenines santaupas, kurios buvo apie 800 eurų ir skolintis apie 1000 eurų iš
mamos. Neišlaidavau, tačiau viską turėjau ir nieko netrūko. Maistą pirkau paprastose parduotuvėse,
kaip „Lidl“, kuriose produktų kainos nedaug skiriasi nuo esančių Lietuvoje.
•

Laisvalaikis. Ką veikėte laisvalaikiu? Ar bendravote su vietiniais gyventojais? Keliavote?

Pusė metų nėra pakankamas laiko tarpas, kad pažintum tokį miestą kaip Kopenhaga. Miestas yra
pilnas aktyvaus jaunimo, jame gausu sąlygų kurti. Susipažinau su nemažai vietinių gyventojų, kurie
parodė Kopenhagą iš visai kitos pusės ir padėjo įsivažiuoti į naujo miesto gyvenimo ritmą. Taip pat,
pradėjau užsiiminėti joga bei vėl lankyti šokių treniruotes. Pagrindinis transportas – dviratis. Su juo
važiuodavau visur ir visada nepaisydama net ir prastų oro sąlygų.
•

Paminėkite, kas patiko, kas nepatiko, galbūt nustebino. Ką patartumėte būsimiems Erasmus
studentams? Į ką atkreipti dėmesį? Kur ieškoti informacijos?

Patiko: miestas, praktika, visi patirti įspūdžiai!
Kitiems studentams patarčiau tiesiog važiuoti. Nesvarbu netgi į kokį miestą ar šalį, svarbu – svetur,
kur nebus nei draugų, nei šeimos ir reikės išlipti iš savo komforto zonos. Jei paprasčiau – tiesiog
IŠGYVENTI. Tokie iššūkiai man labai patinka.
Nepatiko: kiek per lietingas ir vėjuotas oras.

