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Програмата Digital Opportunity 
Traineeships – инициатива за обучение, 
финансирана от ЕС – цели да помогне 

на компаниите да запълнят свободните 
работни места за кандидати  

с цифрови умения. 

Инициативата ще покаже колко  
е важно обучението на работното място 
за придобиването на цифрови умения и 
ще помогне за привличането на повече 

студенти към професиите, свързани с 
ИКТ. Цифрови умения не се изискват 

само в областта на ИКТ, но все повече 
се търсят във всички сфери. 

За студентите и наскоро завършилите 
осигуряването на временни работни 

стажове представлява уникална 
възможност за развитие на цифровите 
умения и увеличава възможностите им 

да бъдат наети. Инициативата Digital 
Opportunity Traineeships цели да донесе 

устойчиви ползи както на бизнеса,  
така и на търсещите работа.

Какъв интерес имат студентите и наскоро 
завършилите?

Днес за заемането на все повече работни места се изискват 
сериозни цифрови умения, но едва 36% от работната сила 
притежава такива. Една от целите на инициативата Digital 
Opportunity Traineeships е да насърчи студентите и наскоро 
завършилите от всички дисциплини да се включат в 
стажове, с които да усъвършенстват цифровите си умения. 
Това ще увеличи шансовете им да бъдат наети и ще им 
позволи да получат ценен работен опит в чужбина. За 
стажовете могат да кандидатстват както мъже, така и жени. 
Участието на жените особено много се насърчава, тъй  
като в момента те са по-слабо представени в професиите  
в сферата на науката, технологиите, инженерните науки и 
математиката. Научете повече за стажовете по „Еразъм+“.

Как могат да кандидатстват студентите?

Студентите могат да кандидатстват за стажове чрез своите 
университети, следвайки определените от университета 
процедури и графици за стажове по „Еразъм+“. Те трябва  
да се свържат с отдела, отговарящ за програма „Еразъм+“, 
към техния университет. За повече информация относно 
кандидатстването посетете уебсайта. 

Как се избират стажантите? 

След като студентите кандидатстват към университетите  
си за стипендия по програма „Еразъм+“, университетите 
избират стажантите въз основа на критерии като 
академичен успех, план за провеждането на стажа и други. 
След това компаниите избират кандидатите, които 
отговарят на техния профил, чрез платформи като 
Drop’pin@EURES или ErasmusIntern, както и чрез 
установяването на директни двустранни контакти. 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_bg
https://ec.europa.eu/eures/public/bg/opportunities
https://erasmusintern.org
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!Инициативата покрива периода от юни 2018 до 2020 г. 

От декември 2017 г. компаниите публикуват своите 
обяви за стажове, така че вече има съществуващи 
възможности! 

Покриват ли се разходите за живот? 
Стажантите получават средно 500 евро на месец, но 
точният размер на стипендията зависи от държавата. 
Стажантите получават стипендията си чрез съответния 
университет. Общото правило е, че компаниите не 
участват в плащането. Те обаче могат да допълват 
стипендията.

Могат ли студентите да останат в държавата, 
в която живеят? 
Една от целите на програмата е да насърчи 
трансграничната мобилност и междукултурния обмен, 
така че стажантите трябва да заминат за чужбина.  
В програмата „Еразъм+“ участват 33 държави. Всички 
асоциирани държави по програмата „Хоризонт 2020“ 
могат да участват в пилотния проект като партньорски 
държави на „Еразъм+“. 

Могат ли да се включат обучаващи се  
по програми за професионално образование  
и обучение?
Стажовете по програма Digital Opportunity Traineeships  
са насочени единствено към студенти във висши учебни 
заведения и наскоро завършили. Въпреки това обаче 
„Еразъм+“ предлага други възможности за стаж, 
предназначени за обучаващите се по програми  
за професионално образование и обучение. 

За повече подробности посетете уебсайта на 
„Еразъм+“.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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