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Cieľom vzdelávacieho programu Digital 
Opportunity Traineeships s finančnou 

podporou EÚ je pomôcť firmám obsadiť 
voľné pracovné miesta kandidátmi  

s digitálnymi zručnosťami. 

Iniciatíva zvýši povedomie o význame 
odborných školení na získanie digitálnych 

zručností na pracovisku a pomôže prilákať 
viac študentov do profesií v odvetviach 

informačných a komunikačných technológií 
(IaKT). Digitálne zručnosti sú potrebné 
nielen v odvetví IaKT ale stále viac aj  

v ostatných odvetviach. 

Pre študentov a čerstvých absolventov 
predstavujú dočasné pracovné stáže 

jedinečnú príležitosť ako si rozvíjať 
digitálne zručnosti a zlepšiť pracovné 

vyhliadky. Iniciatíva Digital Opportunity 
Traineeships prináša trvalé výhody 

podnikom aj uchádzačom o zamestnanie.

Prečo by sa mali o program zaujímať firmy?
Mnohé firmy nedokážu nájsť kandidátov s digitálnymi 
zručnosťami, ktoré zodpovedajú požiadavkám moderného 
pracoviska. Stovky tisíc voľných pracovných miest preto 
zostáva neobsadených aj napriek vysokej nezamestnanosti  
v niektorých častiach Európy. Mnohé firmy, od malých a 
stredných podnikov až po veľké korporácie, jednoducho 
nemajú kapacity na to, aby mohli školiť študentov na 
pracovisku, alebo nemajú zdroje alebo čas na organizovanie 
vlastných programov.

Program Digital Opportunities Traineeship je zameraný práve 
na eliminovanie podobných bariér. Podniky, ktoré už prijali 
stážistov v rámci programu Erasmus+, poteší fakt, že táto 
iniciatíva nie je spojená so žiadnou ďalšou záťažou. Stáže sú 
považované za jeden z účinnejších spôsobov ako angažovať 
kvalifikovaných zamestnávateľov.

Aký je postup pre firmy?
Firmy môžu uverejniť svoje ponuky na platforme 
Drop’pin@EURES alebo ErasmusIntern, alebo ich 
ponúknuť prostredníctvom priameho kontaktu s kariérnymi 
pracoviskami univerzít. Účasť na podobných stážach je 
otvorená pre regionálne vzdelávacie združenia a výskumné 
strediská.

Firmy, ktoré uverejňujú svoje ponuky na platforme 
Drop’pin@EURES alebo ErasmusIntern, vyberú kategóriu 
„Digital Opportunity“ na obidvoch platformách. Pred 
uverejnením ponúk na uvedených platformách sa musia 
firmy zaregistrovať ako zamestnávatelia na obidvoch 
webových stránkach. 
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!Firmy nemusia podpísať dohodu s univerzitami.  

Iba sa ponúknu ako hosťujúce inštitúcie a podpíšu  
dohodu o vzdelávaní so stážistom. 

Existuje zoznam zúčastnených univerzít?
Zoznam univerzít podieľajúcich sa na programe Erasmus+ 
podľa krajín je verejný a nachádza sa tu. Kontaktné údaje 
kancelárie programu Erasmus+ sú obyčajne uverejnené na 
webovej stránke univerzity.

Ak sa chcete dozvedieť viac o účasti univerzít, kliknite tu. 

Kto sa môže stať prijímajúcou organizáciou?
Podniky alebo iné vhodné pracoviská môžu prijímať 
stážistov. Obchodné komory a podnikateľské združenia 
môžu ponúkať stáže a takisto spájať ponuku s dopytom,  
a stať sa tak partnermi univerzít.

Kto platí poistenie pre stážistov? 
Úhrada poistenia pre stážistov bude dohodnutá medzi 
firmou a univerzitou v dohode o vzdelávaní, ktorá sa 
podpisuje pred začiatkom stáže. Študenti neplatia poistenie 
z grantu programu Erasmus+. 

Sú hosťujúce inštitúcie alebo firmy povinné 
predĺžiť zamestnanecký pomer po skončení stáže? 
Hosťujúcej firme nevzniká povinnosť zamestnať stážistu  
po skončení stáže ani si ho ponechať dlhšie ako bolo 
dohodnuté. V súlade s pravidlami programu Erasmus+ 
môžu stáže trvať od 2 do 12 mesiacov – skutočné trvanie 
každej stáže závisí od dohody univerzity a firmy. Trvanie  
sa dohodne pri podpise dohody o vzdelávaní. 

Čo s právami duševného vlastníctva?
Program Erasmus+ je založený na dohode o vzdelávaní, 
ktorú uzatvára firma so stážistom. Okrem tejto dohody 
môže firma uzavrieť aj ďalšie dohody vrátane doložiek  
o zachovaní mlčanlivosti.

 ▶ 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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