
?
!

Digital Opportunity Traineeships  
je vzdělávací iniciativa financovaná EU, 
jejímž cílem je pomoci firmám obsadit  

volná místa uchazeči schopnými pracovat  
s digitálními technologiemi.

 Iniciativa se snaží upozorňovat na význam 
profesní přípravy na pracovišti ve vztahu  

k digitálním dovednostem a pomoci přilákat 
více studentů ke kariéře v profesích 

souvisejících s IKT. Digitální dovednosti 
nejsou potřebné pouze v odvětví IKT, ale 
stále více i ve všech ostatních odvětvích.

 Pro studenty a čerstvé absolventy 
představují pracovní poměry na dobu určitou 

jedinečnou šanci k rozvíjení digitálních 
dovedností a zlepšení kariérní perspektivy. 
Iniciativa Digital Opportunity Traineeships 
je navržena tak, aby přinášela udržitelné 

výhody podnikům i uchazečům o práci. 

Proč by měla být iniciativa zajímavá pro 
studenty a čerstvé absolventy?
Stále více pracovních pozic dnes vyžaduje pokročilé digitální 
dovednosti, ale nabídnout je může pouze 36 % pracovníků. 
Jedním z účelů iniciativy Digital Opportunity Traineeships je 
podpořit studenty a čerstvé absolventy všech oborů, aby 
absolvovali stáže, které posílí jejich digitální dovednosti. 
Stáž zlepší jejich zaměstnatelnost a umožní jim získat 
cenné pracovní zkušenosti v zahraničí. Účastnit se mohou 
ženy i muži, ale podporují se zejména žádosti žen. V 
současné době jsou totiž v oborech STEM málo zastoupené.

Další informace o stážích v rámci programu Erasmus+.

Jak se mohou studenti přihlásit?
Studenti se přihlašují prostřednictvím svých univerzit, 
přičemž platí lhůty a postupy zavedené univerzitami pro 
stáže v rámci programu Erasmus+. Studenti by měli 
kontaktovat kancelář programu Erasmus+ své univerzity.

Další informace, jak se přihlásit, naleznete na webových 
stránkách. 

Jak probíhá výběr stážistů? 
Po podání žádostí o granty Erasmus+ prostřednictvím 
univerzity vybírají univerzity stážisty pomocí kritérií, jako 
jsou výborné studijní výsledky, plán stáže apod. Podniky si 
poté vyberou uchazeče, kteří budou vyhovovat jejich 
profilům, prostřednictvím platforem jako Drop’pin@EURES 
nebo ErasmusIntern, případně prostřednictvím přímých 
dvoustranných kontaktů. 

Digital 
Opportunity

TRA INEESH IPS

Informace pro studenty 
otázky a odpovědi 

Digital Skills 
and
Jobs Coalition
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?
!Iniciativa poběží od června 2018 do roku 2020. Podniky 

inzerují svá místa od prosince 2017, takže příležitosti  
jsou již k dispozici! 

Jsou hrazeny také náklady na živobytí? 
Stážisté obdrží v průměru 500 EUR měsíčně, ale přesná 
částka se v různých zemích liší. Stážisté obdrží grant 
prostřednictvím univerzity. Obecné pravidlo vyžaduje,  
aby do transakce nebyly nijak zapojeny podniky.  
Podniky ale mohou tento grant doplnit svými prostředky.

Mohou studenti zůstat v zemi pobytu? 
Jedním z cílů programu je podpora přeshraniční mobility  
a multikulturní výměny, a proto je nezbytné absolvovat  
stáž v zahraničí. Do programu Erasmus+ je zapojeno  
33 programových zemí. Všechny přidružené země  
v rámci programu Horizont 2020 jsou způsobilé k tomu,  
aby byly partnerskými zeměmi v této pilotní iniciativě 
programu Erasmus+. 

Jak je to se studenty odborného vzdělávání  
a odborné přípravy?
Iniciativa Digital Opportunity Traineeships cílí pouze na 
vysokoškolské studenty a nedávné absolventy. Pro studenty 
odborného vzdělávání a odborné přípravy však existují jiné 
příležitosti stáží v rámci programu Erasmus+. 

Další informace o stážích naleznete na webových 
stránkách Erasmus+.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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