Relacja z odbycia praktyki zagranicznej sierpień-październik 2018, Sebastian Telakowski.
Po bardzo udanym wyjeździe na studia zagraniczne do Portugalii, a w zasadzie jeszcze
podczas ich trwania postanowiłem że podejmę wyzwanie i znajdę, albo chociaż spróbuję
znaleźć firmę która byłaby chętna na przeprowadzenie moich praktyk.
Etap szukania nie należy do najłatwiejszych, niemniej jednak nie należy się zniechęcać. Mi
znalezienie firmy zajęło około 2 miesięcy. Wiem jednak od innych osób które miały okazję
skorzystać z tego programu że może to zająć zdecydowanie więcej czasu (nawet do 5-6
miesięcy). Tak więc wytrwałość i dążenie do celu to rzeczy w które musicie się uzbroić, przed
rozpoczęciem poszukiwań. Korzyści jednak płynące z odbycia taki praktyk są niewspółmierne
do wysiłku włożonego do ich podjęcia ;)
Firma z którą nawiązałem kontakt pochodzi z Francji, natomiast ja dołączyłem do oddziału
mieszczącego się w Holandii (gdzie spędziłem pierwszy miesiąc praktyk). Konkretnie
dołączyłem do zespołu który przygotowywał się do testów wysokociśnieniowej mgły wodnej
w tunelach. Moim zadaniem było przygotowanie rysunków technicznych stanowiska
badawczego. W między czasie zostałem poproszony o przygotowanie kilku prezentacji na
temat instalacji tryskaczowych, przewodów LDH oraz brałem udział we wszelakiego rodzaju
testach ogniowych w laboratorium stacjonarnym.
Testy właściwe odbywały się w Gijon (Hiszpania). W okolicach tego miasta usytuowany jest
tunel testowy. W ciągu miesiąca przeprowadziliśmy w nim 3 testy próbne oraz 7 testów
właściwych. Symulowaliśmy pożar naczepy ciężarowej wypełnionej paletami drewnianymi
jak również plastikowymi w celu uzyskania odpowiedniej kaloryczności. Uczestniczyłem w
cały procesie planowania, jak również przygotowywania stanowiska badawczego.
Przyswoiłem ogromną dawkę wiedzy na temat testów ogniowych i całej aparatury
pomiarowej im towarzyszącej.
Z racji że Holendrzy bardzo swobodnie posługują się językiem angielskim. Miałem okazję
współpracować także w międzynarodowym środowisku (tj. z Francuzami, Duńczykami,
Singapurczykami, Hiszpanami). Także poza samą wiedzą techniczną udoskonaliłem również
swoje umiejętności w języku angielskim jak również złapałem podstawy innych języków
obcych.
Zdecydowanie polecam każdemu taką formę spędzenia wolnego okresu wakacyjnego.
Oczywiście moja aktywność nie tylko ograniczała się do pracy. Z racji wolnych weekendów
miałem czas na zwiedzenie kilku holenderskich miast jak również wzięcie udział w „festiwalu
kulturowym” w Hadze, czy chociażby kibicowaniu naszym kolażom (tj Rafałowi Majce i
Michałowi Kwiatkowskiemu) na jednym z etapów Vuelty ;) Tak więc szczerze zachęcam i w
razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.
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