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A Digital Opportunity Traineeships egy uniós 
finanszírozású képzési kezdeményezés, 

amelynek célja támogatni a vállalatokat 
abban, hogy digitális kompetenciával 

rendelkező jelöltekkel tölthessék be  
üres álláshelyeiket.

  
A kezdeményezés felhívja a figyelmet a 

digitális készségekre irányuló munkahelyi 
képzés fontosságára, és az információs 

és kommunikációs technológiákhoz (IKT) 
kapcsolódó szakmákat több diák számára 

teszi vonzóvá. A digitális készségek megléte 
nem csak az IKT területen elvárás, hanem 

egyre inkább minden ágazatban.
  

A diákok és diplomás pályakezdők  
számára az ideiglenes szakmai gyakorlatok 

egyedülálló lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy digitális készségeiket fejleszthessék, 

valamint javítsák munkaerőpiaci kilátásaikat. 
A Digital Opportunity Traineeships 

kezdeményezés célja, hogy fentartható 
előnyöket biztosítson mind a vállalkozások, 

mind pedig az álláskeresők számára.

Miért lehet ez érdekes a vállalatok számára?
Sok vállalat számára okoz nehézséget a modern munkahely 
elvárásainak megfelelő digitális készségekkel rendelkező 
jelöltek felkutatása. Ez azt jelenti, hogy többszázezer 
álláshely marad betöltetlenül annak ellenére, hogy Európa 
bizonyos részein magas a munkanélküliség. Továbbá számos 
vállalatnak – a KKV-tól a nagyvállalatokig – egyszerűen nincs 
lehetősége munkahelyi képzést biztosítani diákok számára, 
vagy nem rendelkezik a szükséges forrásokkal vagy nincs 
ideje saját szakmai gyakorlati programot indítani. 

A Digital Opportunity Traineeships ezeknek a hátrányoknak  
a felszámolását célozza meg. Azok a vállalkozások, amelyek 
már most is fogadnak gyakornokokat az Erasmus+ 
keretében, megtapasztalhatják, hogy a kezdeményezés nem 
jár semmiféle többletteherrel. A szakmai gyakorlat az egyik 
leghatékonyabb módja a képzett munkaerő bevonásának.

Hogyan kapcsolódhatnak be a vállalatok?
A vállalatok a Drop’pin@EURES vagy az ErasmusIntern 
weboldalakon tehetik közzé ajánlataikat vagy 
meghirdethetik azokat közvetlenül az egyetemek karrier 
irodáiban. Ezeken a szakmai gyakorlatokban részt vehetnek 
regionális oktatási szervezetek és kutatóközpontok is.

Azok a vállalatok, amelyek a Drop’pin@EURES vagy az 
ErasmusIntern weboldalakon teszik közzé ajánlataikat, 
válasszák a  “Digitális lehetőségek” kategóriát mindkét 
adatbázisban. Az ajánlatok közzétételéhez munkáltatóként 
kell regisztrálniuk mindkét weboldalon. 
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!Nincs szükség a vállalatok és az egyetemek között 

megállapodás aláírására. A vállalatok csupán fogadó 
intézményként ajánlatot tesznek, és a gyakornokkal 
tanulmányi megállapodást kötnek.

Van egy lista a résztvevő egyetemekről?
Az Erasmus+ programban résztvevő egyetemek 
országonkénti listája nyilvános és elérhető ezen a linken. 
Az Erasmus+ irodák elérhetőségei általában megtalálhatók 
az egyetemek weboldalain.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan vehetnek részt  
a programban az egyetemek, kattintson ide. 

Ki lehet fogadó szervezet?
Vállalkozások vagy bármilyen más megfelelő munkahely 
fogadhat gyakornokokat. Kereskedelmi kamarák  
és vállalkozásokat tömörítő szervezetek biztosíthatnak 
szakmai gyakorlati helyeket a kereslet-kínálatnak 
megfelelően, és ezáltal az egyetemek partnereivé válhatnak.

Ki fizeti a gyakornok biztosítását? 
A gyakornokok után fizetendő biztosításról a vállalat  
és az egyetem a Tanulmányi megállapodásban egyezik meg, 
amely a szakmai gyakorlat megkezdése előtt kerül aláírásra. 
A biztosítást nem a diákok fizetik az Erasmus+ ösztöndíjból. 

Van a fogadó intézményeknek/vállalatoknak 
bármilyen felelőssége a gyakornok szakmai 
gyakorlatot követő foglalkoztatásával 
kapcsolatban? 
A fogadó vállalatnak nincs kötelezettsége arra, hogy  
a gyakornokot a szakmai gyakorlat után vagy a 
megállapodottnál hosszabb ideig foglalkoztassa.  
Az Erasmus+ szabályoknak megfelelően, a szakmai 
gyakorlatok 2-12 hónapra szólhatnak - az egyes szakmai 
gyakorlatok tényleges hossza az egyetemtől és a vállalattól 
függ. Az időtartamra vonatkozóan a Tanulmányi 
Megállapodás aláírásakor születik megegyezés. 

Mit kell tudni a szellemi tulajdonjogokról?
Az Erasmus+ alapját a vállalat és a gyakornok között 
létrejött Tanulmányi Megállapodás képezi. Ezen a 
megállapodáson felül a vállalatok köthetnek egyéb 
megállapodásokat, ideértve a titoktartásra vonatkozó 
kikötéseket.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities 

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/ 
erasmus-plus/opportunities_en
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