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„Digital Opportunity Traineeships“ – ES 
finansuojama mokymų iniciatyva – 

siekiama padėti įmonėms užpildyti laisvas 
darbo vietas į jas priimant skaitmeniniu 

požiūriu kompetentingus kandidatus. 

Iniciatyva padidins informuotumą apie 
skaitmeninių įgūdžių ugdymo darbo 

vietoje svarbą ir padės pritraukti daugiau 
studentų siekti karjeros su IRT susijusiose 
profesijose. Skaitmeninių įgūdžių reikia ne 

tik IRT sektoriuje, bet jų vis labiau reikia  
ir visuose kituose sektoriuose. 

Studentams ir neseniai absolventais 
tapusiems asmenims laikinos darbo 

vietos suteikia unikalią galimybę lavinti 
skaitmeninius įgūdžius ir pagerinti savo 

perspektyvas darbo rinkoje. „Digital 
Opportunity Traineeships“ iniciatyva 

sukurta siekiant suteikti tvarią naudą 
tiek įmonėms, tiek darbo ieškantiems 

asmenims. 

Kodėl įmonės turėtų būti tuo suinteresuotos?
Daugelis įmonių susiduria su sunkumais ieškodamos 
kandidatų, turinčių skaitmeninių įgūdžių, kurie atitiktų 
šiuolaikinės darbo vietos reikalavimus. Tai reiškia, kad šimtai 
tūkstančių laisvų darbo vietų lieka neužimtos, nepaisant 
didelio nedarbo lygio kai kuriose Europos dalyse. Be to, daug 
įmonių – nuo mažų ir vidutinių įmonių iki didelių korporacijų 
– tiesiog neturi galimybių parengti studentų darbo vietoje 
arba neturi išteklių ar laiko organizuoti stažuočių programas 
savarankiškai. 

„Digital Opportunities Traineeship“ projektas yra skirtas 
spręsti šias problemas. Įmonės, jau priimančios pagal 
„Erasmus+“ programą atvykstančius stažuotojus, įsitikins, 
kad ši iniciatyva neužkrauna jokios papildomos naštos. 
Stažuotės laikomos vienu iš veiksmingesnių kvalifikuotų 
darbuotojų įdarbinimo būdų.

Kaip įmonės gali įsitraukti?
Įmonės gali skelbti savo pasiūlymus platformose 
„Drop’pin@EURES“ arba „ErasmusIntern“ arba 
reklamuoti juos tiesiogiai bendraudamos su universitetų 
karjeros konsultacijų centrais. Projekte taip pat gali 
dalyvauti regioninės švietimo asociacijos ir mokslinių tyrimų 
centrai.

Įmonės, kurios skelbia savo pasiūlymus platformose 
„Drop’pin@EURES“ arba „ErasmusIntern“, turėtų 
pasirinkti kategoriją „Digital Opportunity“. Norėdamos 
paskelbti savo pasiūlymus platformose, įmonės turi 
abiejose svetainėse užsiregistruoti kaip darbdaviai. 
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!Įmonėms nereikia pasirašyti sutarčių su universitetais;  

jos tiesiog pateikia pasiūlymus kaip priimančiosios įstaigos 
ir pasirašo mokymosi sutartį su stažuotoju. 

Ar egzistuoja dalyvaujančių universitetų sąrašas?
„Erasmus+“ programoje dalyvaujančių universitetų sąrašas 
pagal šalis yra viešas ir jį galima rasti čia. Paprastai 
„Erasmus+“ centro kontaktiniai duomenys pateikiami 
universiteto interneto svetainėje.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip universitetai gali 
dalyvauti, spustelėkite čia. 

Kas gali būti priimančioji organizacija?
Stažuotojus gali priimti įmonės ar bet kurios kitos 
atitinkamos darbovietės. Prekybos rūmai ir verslo 
asociacijos gali pasiūlyti stažuotes, taip pat suderinti 
pasiūlą ir paklausą, ir tokiu būdu tapti universitetų 
partneriais.

Kas moka už stažuotojo draudimą?  
Dėl stažuotojo draudimo apmokėjimo susitars įmonė  
r universitetas, pasirašydamos mokymosi sutartį prieš 
prasidedant stažuotei. Studentai nemoka draudimo 
iš „Erasmus+“ stipendijos. 

Ar priimančiosios institucijos / įmonės turi pareigą 
tęsti įdarbinimą po stažuotės? 
Priimančioji įmonė nėra įpareigota samdyti stažuotoją  
po stažuotės arba įdarbinti jį/ją ilgiau nei susitarta.  
Pagal „Erasmus+“ taisykles stažuotės gali trukti nuo  
2 iki 12 mėnesių – faktinė kiekvienos stažuotės trukmė 
priklauso nuo universiteto ir įmonės. Dėl trukmės 
susitariama mokymosi sutarties pasirašymo metu. 

Kaip dėl intelektinės nuosavybės teisių?
„Erasmus+“ remiasi mokymosi sutartimi, kurią pasirašo 
įmonė ir stažuotojas. Be šios sutarties, įmonės gali sudaryti 
kitas sutartis, kurios apimtų konfidencialumo sąlygas.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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