IIIB - opinie na temat praktyk zawodowych w Lipsku

Moim zdaniem praktyka w Lipsku była bardzo udana i nabrałam doświadczenia
zawodowego. Miasto i jego zabytki były przepiękne. Wszystko było bardzo dobrze
zorganizowane. Gdybym mogła powtórzyłabym to jeszcze raz.
Martyna Adukis

Praktyka w Lipsku odbyła się bardzo przyjemnie i bez problemowo. Niemcy zaskoczyły mnie
bardzo pozytywnie ze względu na klimat panujący tam, jak i ludzi którzy ciepło nas przyjęli.
Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócę.
Kamila Grabowska

Praktyka w Lipsku umożliwiła mi wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole. Była to
również okazja do ulepszenia moich umiejętności zawodowych, a także językowych. Pobyt w
Lipsku był niezapomnianym przeżyciem.
Karolina Dul

Praktyka w Lipsku była bardzo fajnym doświadczeniem, które na pewno w dużym stopniu
pozytywnie odbije się w moim życiu w przyszłości. Będę to długo i przyjemnie wspominać.
Podszkoliłam swój język i poznałam kulturę tego miasta. Chciałabym tam wrócić.
Marzena Gadzina

Praktyka w Lipsku bardzo mi się podobała. Była niezapomnianym przeżyciem i możliwością
zdobycia wielu nowych doświadczeń. Praktyka pozwoliła mi rozwinąć się językowo i poznać

kulturę innego kraju. Ludzie byli bardzo sympatyczni i pomagali nam w każdej sytuacji. Mam
nadzieję, że wrócę jeszcze kiedyś do Lipska.
Joanna Guściora

Praktyka w Lipsku bardzo mi się podobała. Była wspaniałym doświadczeniem, dzięki
któremu lepiej poznałam język niemiecki oraz kulturę innego kraju. Myślę, że praktyki za
granica pomogą mi w dalszym życiu. Czas spędzony w Lipsku będę jeszcze długo i bardzo
pozytywnie wspominać.
Marta Kaniewska

Praktyka w Lipsku była dla mnie wspaniałym przeżyciem oraz doświadczeniem. Dzięki niej
rozwinęłam znajomość języka niemieckiego i wzbogaciłam się o kilka umiejętności
przydatnych w gastronomii. Opiekunowie byli bardzo pomocni i sympatyczni zarówno jak
pracownicy. Poznałam również kulturę kraju. Cały pobyt wspominam bardzo miło.
Edyta Karpicka

Moja praktyka zawodowa bardzo mi się podobała, nabrałam nowych doświadczeń,
zobaczyłam jak wygląda mieszkanie z rówieśniczkami oraz życie w innym kraju. Na pewno
bym chciała powtórzyć taki wyjazd. Dużo zwiedziłam, poznałam nowych ludzi.
Roksana Musiałowska

Jestem bardzo mile zaskoczona przebiegiem praktyki w Lipsku. Dużo zwiedzaliśmy,
nauczyliśmy się życia w obcym kraju. Miałam szansę podpatrzeć pracę zawodowego
personelu na najwyższym poziomie w czterogwiazdkowym hotelu. Chętnie powtórzyłabym
ten wyjazd.
Aleksandra Ośka

Praktyka w Lipsku bardzo mi się podobała. Nauczyłem się tam wielu nowych rzeczy.
Poznałem obyczaje i zasady pracy w innym kraju. Miałem okazję doszlifować język niemiecki
oraz angielski. Poznałem nowe miasto i fantastycznie spędziłem czas ze znajomymi. Z
chęcią wróciłbym tam jeszcze raz.
Patryk Tajerle

Praktyka w Lipsku bardzo dużo mnie nauczyła. Dowiedziałem się jak bardzo potrzebny jest
w życiu język obcy i jak inne kraje stoją przed nami otworem. Spędziłem tam bardzo
przyjemnie czas i poznałem tam wielu ciekawych ludzi.
Bartosz Kosiński

Praktyka za granicą pozwoliła mi rozszerzyć moje horyzonty. Od tej pory mam praktyczne
pojęcie o funkcjonowaniu hotelu. Zagraniczny staż pozwolił mi otworzyć się na ludzi oraz
obiektywnie ocenić własne możliwości. Zintegrowałam się z grupą, z którą byłam na
praktyce. Praktykę odbywałam w Deutsche Nationalbibliothek. Moi współpracownicy pokazali
mi jak wygląda praca. Jestem zadowolona i równocześnie szczęśliwa, że mogłam odbywać
staż w Lipsku.
Angelika Morańska

Wyjazd do Lipska na praktykę zawodową był wspaniałym oraz udanym pomysłem. Dzięki
wyjazdowi mogliśmy poznać życie za granicą oraz pracę w obiektach hotelarskich.
Pracownicy byli bardzo pomocni i mili. Poznałam bardzo wielu ciekawych ludzi. Zwiedziłam
zabytki miasta i byłam pod ogromnym wrażeniem miejsc oraz budowli jakie znajdują się w
Lipsku. Bez zastanowienia wróciłabym tam jeszcze raz.
Jagoda Zwolenik

Do samego wyjazdu nie czułem, że wyjeżdżam na miesiąc z kraju. Dopiero po samym
wjeździe do Lipska poczułem, że opuszczam swój dom na miesiąc.
Co do samego wyjazdu, to był on wspaniały. Duże miasto, dużo zabytków i sporo ciekawych
ludzi.
Poznałem parę osób z samego hotelu, z którymi utrzymuję kontakt.
Zintegrowałem się nie tylko z klasą, ale z całą grupą, która pojechała. Gdybym mógł to
pojechałbym jeszcze raz - bez chwili zastanowienia.
Piotr Martyka

