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Raytheon to amerykańska firma specjalizująca się w sektorach obronno-
ści i bezpieczeństwa, rynku cywilnym i cyberbezpieczeństwie. W Polsce 
jest dostawcą  systemu obrony przeciwlotniczej i przeciw rakietowej śred-
niego zasięgu – Patriot, w ramach programu WISŁA. Aktywnie wspiera 
edukację polskich studentów z myślą o przyszłych  kadrach inżynierskich  
dla branży zbrojeniowej. 

NA STAŻ W USA

Siedmiu polskich studentów przebywało podczas wakacji na dwumie-
sięcznych praktykach w fabryce Raytheona w Andover w USA. Mogli dzię-
ki temu zdobyć praktyczną wiedzę na temat budowy i produkcji systemu 
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot.

Kolebka Patriota 
wspiera studentów!

Firma Raytheon gościła 7 polskich studentów na praktykach w USA

– Chcieliśmy zapewnić stażystom rzeczywiste doświadczenie, a naszym 
ostatecznym celem jest zaoferowanie im pracy po ukończeniu studiów. 
Program stażowy jest świetną okazją do rekrutacji, pozwolił dotrzeć do 
środowiska studentów i wzbudzić zainteresowanie dołączeniem do ze-
społu firmy Raytheon – mówi Pete Bata, wiceprezes polskiego programu 
zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Raytheon IDS, 
po czym dodaje: – Większość prac w ramach programu Wisła będzie wy-
konywana w Polsce, a my obecnie przygotowujemy się do przeprowadzki 
do nowego, większego biura. Chcemy wyszukiwać utalentowanych ludzi 
w Polsce i pomagać im w rozwoju zawodowym, główny nacisk kładąc na 
zatrudnienie inżynierów i specjalistów w dziedzinie łańcucha dostaw.
Brzmi interesująco? Jesteś ciekaw, jak przebiegła wizyta w USA? Czy 
warto zainteresować się kolejną edycją stażową w Raytheon? Przeczytaj 
wypowiedzi uczestników!



43www.semestr.pl

SPEŁNIENIE MARZEŃ

Agata Rzeszuto: Jak oceniacie 2 miesiące praktyk w Raytheon?
Iga, Politechnika Wrocławska: Praktyki w USA, w firmie Raytheon były jak 
spełnienie moich marzeń. Bardzo dużo mogłam się dowiedzieć i nauczyć 
przez te 11 tygodni. Współpracowałam ze specjalistami w swojej dziedzi-
nie, ale również miałam możliwość zwiedzenia najpiękniejszych zakąt-
ków Stanów Zjednoczonych. 
Marta, Politechnika Łódzka: Dla mnie też ten staż był jednym z najlepszych 
przeżyć w życiu. Przed wyjazdem byłam pełna obaw, ale dzięki pomocy 
ze strony firmy oraz fundacji Polish-American Internship Initiative wyjazd 
przebiegł bez najmniejszych problemów. Dużo się nauczyłam i zdobyłam 
cenne doświadczenie zawodowe. Miałam też okazję zwiedzić kilka miejsc 
na wschodnim wybrzeżu, m.in. Boston, Nowy Jork i Wodospad Niagara. 

A w jakich działach zdobywaliście umiejętności zawodowe? I co należało do Wa-
szych zadań?
Tomasz, Politechnika Świętokrzyska: Pracowałem w dziale łańcucha do-
staw, w ramach którego odbyłem rotacje w trzech różnych zespołach. 
Miałem okazję brać udział w spotkaniach pracowników na różnym szcze-
blu, odwiedzać dostawców czy też obserwować, jak wygląda magazyno-
wanie i załadunek gotowych produktów.
Iga: Razem z Martą pracowałam w dziale Mission Assurance, a dokład-
niej Supplier Quality. Odwiedzałam podwykonawców firmy, przeprowa-
dzałam audyty, sprawdzałam jakość produktów oraz procesów. Do 
moich obowiązków należała współpraca z partnerami Raytheon IDS, 
dopilnowanie, aby wymagania techniczne i jakościowe były zrozumia-
łe, proces był prawidłowo prowadzony i produkty zweryfikowane przed 
wysyłką. Kontrolowałam jakość na miejscu, tj. w siedzibach dostawców, 
w tym przeprowadzałam ich ocenę, akceptowałam dokumentację, aby 
zapewnić zgodność z uwagami dotyczącymi jakości i wymaganiami pro-
cesu specjalnego oraz dokonywałam końcowej akceptacji produktu wy-
syłanego do Raytheon.

Co wynieśliście ze stażu?
Marta: Dzięki stażowi w Raytheon poszerzyłam swoją wiedzę techniczną 
oraz kompetencje zawodowe. Miałam okazje obserwować procesy ob-
róbki metali i innych materiałów wykorzystywanych przy budowie części 
do systemu Patriot. Wiedza teoretyczna, którą zdobyłam na studiach, 
pomogła mi w lepszym zrozumieniu tych procesów. Praca w tak dużej 
amerykańskiej firmie dała mi również możliwość poznania osób z róż-
nych działów.
Tomasz: Odbycie stażu w globalnej firmie pozwoliło mi wykorzystać 
w praktyce wiedzę zdobytą na studiach oraz dowiedzieć się, jak wygląda 
utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi. Zdobyłem cenne zawo-
dowe doświadczenie, które pozwoli mi się rozwijać oraz zwiększyć swoją 
atrakcyjność na rynku pracy. Było to dla mnie świetne wkroczenie w ka-
rierę zawodową.

WARTO SPRÓBOWAĆ!

Jaka jest różnica między stażem w Polsce a w USA? Czy zauważyliście różnice 
kulturowe? Coś Was zaskoczyło?
Tomasz: Myślę, że wiele polskich firm dopiero się uczy zachodniego podej-
ścia do biznesu. Podczas stażu czułem, że zawsze mogę kogoś poprosić 
o pomoc lub zapytać, jeśli czegoś nie zrozumiałem. Przez cały okres po-
bytu w USA byłem pod czyjąś opieką, wykonując produktywne zadania, 
poszerzające moją wiedzę.
Marta: Też zauważyłam, że ludzie w Stanach Zjednoczonych są bardzo 
otwarci i często pytają o opinie innych, aby ulepszać swoją pracę. W fir-
mie czułam, że jestem traktowana na równi z innymi pracownikami. Ka-
dra managerska, przedstawiciele HR oraz współpracownicy zawsze znaj-
dowali czas, aby ze mną porozmawiać, a w razie konieczności pomóc. 

Pete Bata, wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciw-
lotniczej i przeciwrakietowej w Raytheon IDS:

Czego podczas wizyty w USA mogli nauczyć się studenci?
Pod nadzorem profesjonalnych mentorów studenci uczyli się i roz-
wijali umiejętności biznesowe, które pomogą im zostać wysoko 
wykwalifikowanymi, międzynarodowymi specjalistami. Realizowali 
zadania w naszych działach inżynierii, łańcucha dostaw i kontroli.

Jak oceniłby Pan tegoroczną edycję?
Byliśmy pod wielkim wrażeniem entuzjazmu studentów i wyników 
ich pracy przez cały program stażu. Widać było, że czerpią z pracy 
poczucie dumy, ponieważ ich projekty były związane z tym, co robi-
my w Polsce. Studenci pomogli nam zorganizować nowe biuro w Pol-
sce, kontaktowali się z naszymi dostawcami i klientami. Pomagali 
też przy organizacji wydarzeń społecznościowych w Centrum Nauki 
Kopernik oraz w lokalnym Klubie Chłopców i Dziewcząt w Lawrence 
w Massachusetts. 

Jakie kryteria trzeba spełnić, by dostać się na taki staż?
Marta: Są to przede wszystkim: dobre wyniki w nauce oraz znajomość 
języka angielskiego na odpowiednio wysokim poziomie. W przypadku 
mojego działu ważne było również studiowanie na kierunku technicznym, 
co związane było ze specyfiką pracy.
Iga: Ponadto studenci, którzy byli przyjmowani, musieli mieć ukończo-
ny drugi rok studiów i być na studiach dziennych. Bardzo dobrze wi-
dziane było również wcześniejsze doświadczenie oraz praktyki i staże 
zagraniczne.

Czy polecilibyście aplikowanie na staż w Raytheon innym studentom? 
Tomasz: Z całą pewnością polecam aplikowanie na staż w Raytheon. Dla 
mnie było to dotychczas największe wyzwanie, ale zdecydowanie zakoń-
czone sukcesem.
Iga: Ja też zdecydowanie poleciłabym staż w Raytheon wszystkim stu-
dentom!

k a r i e r a  i n ż y n i e r a HR


