
Sprawozdanie z wyjazdu na zagraniczną praktykę studencką 
w ramach programu – ERASMUS PLUS.

OP ARCHITEKTEN WIEN
Termin: 14.03.2016 – 13.05.2016

Miejscem, jakie wybrałam do odbycia praktyki w ramach programu ERASMUS PLUS 
było biuro OP Architekten w Wiedniu. Mój pobyt  trwał dwa miesiące. Z Polski do Wiednia 
najlepszym i najtańszym połączeniem jest BlaBlacar. Mnóstwo ogłoszeń pozwala znaleźć 
najszybszą i najtańszą opcję. Życie i mieszkanie w stolicy Austri do najtańszych nie należą. 
Ceny wynajmowanych jednoosobowych pokoi zaczynają się od 450 euro.

Już w pierwszym dniu miałam okazję zwiedzić biuro, poznać nowych wspaniałych 
architektów i innych ludzi. Całe wyposażenie zrobiło na mnie dobre wrażenie. Nowy sprzęt, 
wygodne pomieszczena, duża kuchnia, mnóstwo materiałów dot. dziedziny architektury, 
codziennie nowa prasa do dyspozycji pracowników zdecydowanie zachęcają do pracy oraz 
pogłębiania. Każdy pracownik miał swoje miejsce pracy, przybory do kreślenia planów oraz 
kawałek wolnej przestrzeni na biurku, aby rozwijać i omawiać różne kwestie na wydrukach.
Niedługo po rozpoczęciu praktyki dostawałam zaproszenia na integracyjne spotkania, gdzie 
mogłam poznać wielu innych ludzi zajmujących się tą samą branżą. Dodatkowo każdy 
pracownik z okazji urodzin organizował wieczór co sprawiało, że poznawałam mnóstwo ludzi
wywodzących się z różnych kultur. Poza tym, że był to początek moich nowych przyjaźni z 
nimi to dodatkowo dało mi to możliwość do rozwijania swoich umiejętności związanych z 
posługiwaniem się językiem obcym. Wartymi uwagi miejscami jest cały Wiedeń, bardzo 
zadbany czysty, prezentujący wspaniałą architekturę i miejsca, które są zwiedzane z wielką 
przyjemnością. Jedną wadą, która nastąpiła tuż przed moim przyjazdem, było beztroskie 
zaproszenie przybyszów z Syrii i innych państw, ogłoszone przez Angelę Merkel. Do Wiednia 
przybyło ich tysiące, co spowodowało zamieszanie nie tylko na ulicach ale i dworcach, 
tramwajach... Największa sportowa hala Wiednia, słynny obiekt Ferry Dusika Hallenstadion, 
nazwany tak od nazwiska słynnego austriackiego kolarza, została wypełniona przez 
imigrantów szukających swego miejsca w bogatej Europie. Przyniosło to nie tylko strach, 
przed terorystami ale też chorobami, złodziejstwem, agresją.

Stypendium otrzymane z uczelni przy oszczędnym trybie życia wystarcza na 
utrzymanie (mieszkanie, jedzenie). Każde dodatkowe rzeczy takie jak zwiedzanie, spotkania 
integracyjne z architektami, powroty do Polski muszą być inwestowane z własnej kieszeni. 
Nie jest trudno znaleźć dorywczą pracę, co jest ogromnym plusem, jednak przy intensynej 
pracy w biurze architektonicznym często brakuje już sił, aby podjąć się jeszcze weekendowej 
pracy. Podczas tych dwóch miesięcy udało mi się wybrać na jedną wycieczkę do pięknego 
Graz, która również przy pomocy znajomych na pewno zostanie w naszych sercach na 
bardzo długo.. Zagraniczny wyjazd na odbycie praktyk to możliwość zdobycia wielu 
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doświadczeń oraz wzbogacenia się o wspomnienia na całe życie.
Kinga Mistarz
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