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A Digital Opportunity Traineeships egy uniós 
finanszírozású képzési kezdeményezés, 

amelynek célja támogatni a vállalatokat 
abban, hogy digitális kompetenciával 

rendelkező jelöltekkel tölthessék be  
üres álláshelyeiket.

  
A kezdeményezés felhívja a figyelmet a 

digitális készségekre irányuló munkahelyi 
képzés fontosságára, és az információs 

és kommunikációs technológiákhoz (IKT) 
kapcsolódó szakmákat több diák számára 

teszi vonzóvá. A digitális készségek megléte 
nem csak az IKT területen elvárás, hanem 

egyre inkább minden ágazatban.
  

A diákok és diplomás pályakezdők  
számára az ideiglenes szakmai gyakorlatok 

egyedülálló lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy digitális készségeiket fejleszthessék, 

valamint javítsák munkaerőpiaci kilátásaikat. 
A Digital Opportunity Traineeships 

kezdeményezés célja, hogy fentartható 
előnyöket biztosítson mind a vállalkozások, 

mind pedig az álláskeresők számára.

Miért lehet érdekes diákok és diplomás 
pályakezdők számára?
Ma egyre több munka követel fejlett digitális készségeket, 
azonban a munkaerőnek csupán 36%-a rendelkezik ezekkel.  
A Digital Opportunity Traineeships kezdeményezés egyik célja, 
hogy a bármely szakterületről érkező diákokat és diplomás 
pályakezdőket arra ösztönözze, hogy olyan szakmai 
gyakorlatokon vegyenek részt, amelyek erősítik digitális 
készségeiket. Ezzel növelik jövőbeli foglalkoztathatóságukat,  
és értékes külföldi munkatapasztalatra tehetnek szert.  
A szakmai gyakorlatok egyaránt nyitottak nők és férfiak 
számára. A nőket különösen bátorítjuk a jelentkezésre, mivel  
ők jelenleg alulreprezentáltak a STEM pályákon.

További tájékoztatás az Erasmus+ szakmai gyakorlatokról.

Hogyan pályázhatnak a diákok?
A diákok az egyetemeiken keresztül jelentkezhetnek, az adott 
egyetem Erasmus+ szakmai gyakorlatokra vonatkozó 
ütemezésének és eljárásainak megfelelően. Javasoljuk, hogy  
a diákok forduljanak saját egyetemeik Erasmus+ irodájához.

A jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatás  
a weboldalon érhető el. 

Hogyan történik a gyakornokok kiválasztása? 
Miután a diákok beadták jelentkezésüket saját egyetemeiken  
az Erasmus+ ösztöndíjra, az egyetemek különböző szempontok 
alapján kiválogatják a gyakornokokat, úgy mint tanulmányi 
teljesítmény, szakmai gyakorlati terv stb. Ezt követően pedig  
a vállalatok tevékenységüknek megfelelően kiválasztják  
a számukra legideálisabb jelölteket olyan adatbázisokból, mint 
a Drop’pin@EURES vagy az ErasmusIntern vagy közvetlen 
kétoldalú kapcsolataikon keresztül. 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_hu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_hu
https://ec.europa.eu/eures/public/hu/opportunities
https://erasmusintern.org
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!A kezdeményezés 2018 júniusában indul és 2020-ig tart.  

A vállalatok már 2017 decembere óta hirdetik a betölthető 
helyeket, így már most elérhetők - lehetőségek! 

A megélhetési költségeket megtérítik? 
A gyakornokok átlagosan havi 500 eurót kapnak,  
de a pontos összeg az adott országtól függ. A gyakornokok 
az ösztöndíjat az egyetemen keresztül kapják. A vállalatok 
általában nem vesznek részt ebben a folyamatban.  
Az ösztöndíjat a vállalatok kiegészíthetik.

Maradhatnak a diákok a lakóhelyük szerinti 
országban? 
A program egyik célkitűzése, hogy fellendítse a határokon 
átnyúló mobilitást és a multikulturális cserekapcsolatokat, 
ezért a gyakornokoknak külföldön kell elhelyezkedniük.  
Az Erasmus+ programban 33 programország vesz részt.  
A Horizon 2020 program minden társult országa jogosult  
a kísérleti programban Erasmus+ partner országként részt 
venni. 

Mi vonatkozik a szakoktatásban és 
szakképzésben résztvevő diákokra?
A Digital Opportunity Traineeships programra csak 
felsőoktatásban tanuló diákok és diplomás pályakezdők 
jelentkezhetnek. A szakoktatásban és szakképzésben 
résztvevő diákok számára azonban elérhetőek más 
Erasmus+ szakmai gyakorlati lehetőségek. 

A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos további tájékoztatás 
az Erasmus+ weboldalon érhető el.

 ▶ 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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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_hu
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_hu
http://bit.ly/DigitalOpportunities
https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
https://erasmusintern.org/ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_en
https://www.facebook.com/DigitalSkillsEU/
https://twitter.com/digitalskillseu

