„Czy warto było rozpocząć te praktyki? Jak dla mnie zdecydowanie TAK! Będąc całkowicie szczera to zaczynałam z lekkim stresem, ale
bardzo szybko się przekonałam, że zupełnie niepotrzebnie. Trafiłam do świetnego zespołu, a moje zadania były ciekawe, celowe i
ambitne. Dzięki temu czułam się potrzebna i zmotywowana do pracy. Przez te 3 miesiące bardzo dużo się nauczyłam, nie tylko o HR, ale
także o działaniu wielkiej korporacji, na przykład o tym jak trudno jest czasem uzyskać jakiś dostęp. Nie żałuję, bo to doświadczenie
będzie miało duży wpływ na rozwój mojej kariery zawodowej”.

„W ramach praktyk w PGE SA otrzymałem sprecyzowany harmonogram zadań do realizacji, złożony m.in. z analiz zagadnień, tworzenia
modeli czy też pisania raportów powiązanych z realizowanym projektem. Dzięki pomocy opiekuna praktyk oraz kolegów z
departamentu mogłem zdobyć wiedzę w wielu innowacyjnych i rozwojowych dziedzinach. Na energetykę patrzę z dużo większą
świadomością”

„Staż w PGE Energia Ciepła S.A. odbywałam w Dziale Administracji, gdzie zajmowałam się w głównej mierze opisem dokumentacji
technicznej. Myślę, że był to wartościowy okres, w czasie którego nabyłam sporo nowych doświadczeń i wiele się nauczyłam. Co istotne
przez te trzy miesiące miałam również szansę poznać wspaniałych ludzi, z którymi, mam nadzieję, będę utrzymywała kontakt również na
długo po zakończeniu udziału w tym projekcie”

„Odbywam praktyki w laboratorium. W moim projekcie zajmuje się wyznaczeniem poprawki energetycznej na tworzenie się kwasu
azotowego, przy wartości ciepła spalania, co sprawi, że wyniki będą jeszcze bardziej dokładne. Absolutnie nie żałuję decyzji o wzięciu
udziału w tych praktykach. Nauczyłem się nowych rzeczy, stałem się bardziej pewny, podnosząc poziom swoich kompetencji
zawodowych. Atmosfera w PGE jest świetna i z każdym dniem przychodzę do pracy z uśmiechem na ustach. Opiekunowie wskazują
drogę, a nie prowadza za rękę, co sprawia, że nieustannie się rozwijam. Polecam wszystkim staż w PGE”

„Swoje praktyki odbywam w Departamencie Inżynierii w Sekcji Usług Inżynieryjnych i Projektowania. Do moich głównych zadań należy
wspieranie zespołu inżynieryjnego w przeróżnych działaniach, dzięki czemu mam okazję zapoznać się z wieloma jak dotąd obcymi mi
zagadnieniami i problemami. Ponad to dość często uczestniczę w wyjściach na część produkcyjną zakładu, gdzie w praktyce mogę
skonfrontować dotychczas zdobytą na studiach wiedzę teoretyczną i dowiedzieć się jeszcze więcej o zachodzących tam procesach
technicznych”

„Niewątpliwymi atutami praktyk są: współpraca z doświadczonymi opiekunami, którzy zawsze chętnie służą radą i pomocą oraz świetna
atmosfera, która zawsze jest wyczuwalna na piętrze. Gorąco polecam! ;)”

„Czas spędzony w Wydziale Środków Trwałych minął szybko i bardzo przyjemnie. W tym czasie zdobyłam wiedzę na temat księgowości i
jej zasad, udało mi się przełożyć wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach na jej praktyczne zastosowanie, poznałam strukturę oraz
funkcjonowanie PGE S.A.
Bez zastanowienia mogę powiedzieć, że warto i polecam każdemu, kto chce spróbować, zobaczyć jak się czuje w danym dziale i czy to
dla niego. Bardzo podoba mi się nastawienie pracowników względem siebie, atmosfera panująca w przedsiębiorstwie, a także stosowany
rodzaj komunikacji. Doceniam ogromne wsparcie, pomoc w kwestiach zagadkowych i uzupełnienie mojej wiedzy, jakie dostałam od
przełożonych i współpracowników”

„Do PGE trafiłem, muszę przyznać, dosyć niespodziewanie. Znalazłem w internecie ogłoszenie na temat stażu, jednak wydawało mi się,
że jestem jeszcze za młody, aby ktokolwiek poważnie potraktował moją kandydaturę w programie, niemniej wysłałem CV. Udało się. W
firmie jestem od sierpnia, przez ten czas miałem okazję nauczyć się wielu ciekawych rzeczy. Poznałem energetykę od zupełnie innej
strony niż to ma miejsce na politechnice, gdzie studiuję. Nauczyłem się pod czujnym okiem mojego opiekuna jak poruszać się pomiędzy
współczynnikami oraz obliczeniami, które wiążą świat techniki ze światem pieniądza. Ponadto uczestniczyłem w projekcie mikrosieci,
gdzie mogłem rozwiązać rzeczywiste problemy za pomocą narzędzi które poznałem w firmie.
Czas spędzony w PGE oceniam jako bardzo owocny, nigdy jeszcze nie nauczyłem się tylu rzeczy w wakacje”

