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„Digital Opportunity Traineeships“ on 
ELi rahastatud koolitusalgatus, mille 
eesmärk on aidata ettevõtetel täita 
vabu töökohti digitaalselt pädevate 

kandidaatidega. 

Algatus suurendab teadlikkust töö 
käigus õpetatavate digioskuste 

olulisusest ja aitab meelitada rohkem 
üliõpilasi alustama karjääri IKT-ga 

seotud valdkondades. Digioskused ei ole 
nõutavad mitte ainult IKT-sektoris, vaid 

järjest enam kõikides sektorites.

 Üliõpilaste ja hiljuti kõrgkooli lõpetanute 
jaoks on ajutine tööpraktika ainulaadne 

võimalus arendada digioskusi ning 
parandada oma karjääriväljavaateid. 

Algatuse „Digital Opportunity 
Traineeships“ eesmärk on tuua püsivat 

kasu nii ettevõtetele kui ka tööotsijatele. 

Miks peaksid üliõpilased ja hiljuti kõrgkooli 
lõpetanud sellest huvitatud olema?
Tänapäeval on järjest suuremal osal töökohtadest vaja 
kõrgemal tasemel digioskusi, kuid need on olemas ainult 
36%-l tööjõust. Algatuse „Digital Oppurtunity Traineeships“ 
üheks eesmärgiks on julgustada kõikide valdkondade 
üliõpilasi ja hiljuti kõrgkooli lõpetanuid läbima praktika, et 
täiustada oma digioskusi. See suurendab nende tööalast 
konkurentsivõimet ja võimaldab omandada välismaal 
väärtuslikku töökogemust. Praktikakohta saavad taotleda 
nii naised kui ka mehed. Eriti julgustatakse kandideerima 
naisi, kuna praegu on nemad teaduse, tehnoloogia, 
inseneeria ja matemaatikaga seotud töökohtadel 
alaesindatud.

Lisateave Erasmus+ praktikavõimaluste kohta.

Kuidas saavad üliõpilased kandideerida?
Üliõpilased saavad kandideerida oma ülikooli kaudu 
vastavalt ülikooli poolt Erasmus+ praktikatele kehtestatud 
eeskirjadele. Üliõpilased peaksid võtma ühendust oma 
ülikooli Erasmus+ koordinaatoriga.

Lisateavet kandideerimise kohta leiate veebisaidilt. 

Kuidas praktikante valitakse? 
Pärast seda, kui kandidaadid on esitanud taotluse 
Erasmus+ toetuse saamiseks, valivad ülikoolid 
akadeemiliste tulemuste, praktikaplaani jms põhjal sobivad 
praktikandid. Seejärel valivad ettevõtted enda profiilile 
vastavad kandidaadid, kasutades selleks mõeldud 
platvorme, nagu Drop’pin@EURES või ErasmusIntern,  
või vastastikuste otsekontaktide kaudu.
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!Programm kestab 2018. aasta juunist kuni 2020. aasta 

lõpuni. Ettevõtted on oma praktikavõimalusi reklaaminud 
alates 2017. aasta detsembrist, seega on praktikakohti 
juba saadaval!  

Kas elamiskulud on kaetud? 
Praktikantidele makstakse igakuiselt ligikaudu 500 eurot, 
kuid täpne summa erineb riigiti. Toetust makstakse ülikooli 
kaudu. Üldjuhul ei ole ettevõtted tehingutega seotud. 
Ettevõtted võivad toetust suurendada.

Kas üliõpilased võivad praktika ajaks jääda  
oma elukohariiki?  
Üks programmi eesmärkidest on suurendada piiriülest 
liikuvust ja kultuurivahetust, seega praktikandid peavad 
minema välismaale. Erasmus+ programmist võtab osa  
33 riiki. Kõik programmi „Horisont 2020“ assotsieerunud 
riigid sobivad selles algatuses Erasmus+ partnerriikidena 
osalema.  

Kas kutsehariduse ja -koolituse valdkonna 
õpilased võivad ka kandideerida?
Algatus „Digital Opportunity Traineeships“ on mõeldud 
ainult üliõpilastele ja hiljuti kõrgkooli lõpetanutele. 
Kutseõppurid saavad osaleda teistes Erasmus+ 
praktikaprogrammides. 

Praktikate kohta leiate lisateavet Erasmus+ veebisaidilt.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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