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Program Digital Opportunity 
Traineeships — finansowany ze środków 

UE — ma pomóc firmom w znalezieniu 
specjalistów ds. technologii cyfrowych. 

Inicjatywa ta ma zwiększyć świadomość 
tego, jak duże znaczenia mają praktyki 

zawodowe  w procesie zdobywania 
kompetencji cyfrowych, a także ułatwić 
większej liczbie studentów znalezienie 

pracy w zawodach wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
(TIK). Kompetencje cyfrowe są niezbędne 

nie tylko w sektorze TIK, lecz coraz 
częściej we wszystkich sektorach. 

Dla studentów oraz absolwentów, którzy  
niedawno ukończyli studia praktyki 
zawodowe są wyjątkową szansą na 

zdobycie umiejętności cyfrowych  
i poprawienie perspektyw zawodowych. 

Inicjatywa Digital Opportunity 
Traineeships ma zapewnić trwałe 

korzyści zarówno firmom, jak i młodym 
ludziom szukającym pracy.

Dlaczego firmy powinny być zainteresowane 
udziałem w tej inicjatywie?
Wiele firm ma trudności ze znalezieniem pracowników  
z umiejętnościami cyfrowymi dostosowanymi do wymagań 
nowoczesnego miejsca pracy. To oznacza setki tysięcy 
wakatów pomimo wysokiego bezrobocia w niektórych 
częściach Europy. Oprócz tego wiele firm — od małych  
i średnich po duże korporacje — po prostu nie ma możliwości 
zorganizowania praktyk zawodowych dla studentów we 
własnym zakresie. 

Digital Opportunity Traineeships ma pomóc w pokonaniu  
tych trudności. Przyjęcie stażystów z programu Erasmus+ nie 
nakłada na firmy żadnych dodatkowych obciążeń, a praktyki 
zawodowe są uznawane za jedną ze skuteczniejszych metod 
pozyskiwania uzdolnionych pracowników.

Jak firmy mogą zgłosić się do programu?
Firmy mogą ogłaszać się na platformach Drop’pin@EURES 
lub ErasmusIntern, albo bezpośrednio przez biura 
pośrednictwa pracy na uczelniach. Praktyki zawodowe  
mogą również odbywać się w regionalnych towarzystwach 
edukacyjnych i centrach badawczych.

Firmy publikujące oferty w Drop’pin@EURES lub 
ErasmusIntern powinny na obu platformach wybrać 
kategorię  „Digital Opportunity”. Wymagana jest również 
wcześniejsza rejestracja jako pracodawca w obu witrynach. 
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https://ec.europa.eu/eures/public/pl/opportunities
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https://ec.europa.eu/eures/public/pl/opportunities
https://erasmusintern.org
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!Firmy nie muszą podpisywać umów z uczelniami; wystarczy, 

że złożą ofertę jako instytucja przyjmująca praktykantów  
i podpiszą z nimi porozumienie o programie stażu. 

Czy dostępna jest lista uczelni biorących udział  
w programie?
Lista uczelni biorących udział w programie Erasmus+ 
według krajów jest publicznie dostępna tutaj. Kontakt  
do biura Erasmus+ jest zwykle podany na stronie 
internetowej uniwersytetu.

Aby dowiedzieć się, jak zgłosić uczelnię do programu,  
kliknij tutaj. 

Jakie podmioty mogą być instytucjami 
przyjmującymi praktykantów?
Praktykantów mogą przyjmować dowolne przedsiębiorstwa 
i inne miejsca pracy dysponujące odpowiednią 
infrastrukturą. Izby handlowe i stowarzyszenia biznesowe 
mogą oferować praktyki zawodowe, a także ułatwiać 
kontakt firm ze studentami , stając się w ten sposób 
partnerami uczelni.

Kto płaci za ubezpieczenie stażystów? 
Pokrycie kosztów ubezpieczenia stażystów jest ustalane 
między firmą przyjmującą a uczelnią w porozumienia o 
programie stażu przed rozpoczęciem praktyk zawodowych. 
Studenci nie pokrywają kosztów ubezpieczenia  
z dofinansowania Erasmus+. 

Czy instytucje przyjmujące/firmy mają obowiązek 
zatrudnić studentów po skończeniu stażu? 
Firma przyjmująca nie ma obowiązku zatrzymania u siebie 
stażystów dłużej, niż zostało to uzgodnione. Zgodnie  
z regułami programu Erasmus+ staż może trwać od  
2 do 12 miesięcy — to zależy od indywidualnych uzgodnień 
między uczelnią a firmą. Długość praktyk zawodowych 
ustala się w ramach porozumienia o programie stażu. 

Co z prawem własności intelektualnej?
Warunki udziału w programie Erasmus+ są ustalane w 
porozumieniu o programie stażu podpisywanym między 
firmą a praktykantem. Oprócz tego porozumienia firmy mogą 
też wymagać podpisania dodatkowych umów, w tym klauzuli 
poufności.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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