
?
!

„Digital Opportunity Traineeships“ – ES 
finansuojama mokymų iniciatyva – 

siekiama padėti įmonėms užpildyti laisvas 
darbo vietas į jas priimant skaitmeniniu 

požiūriu kompetentingus kandidatus. 

Iniciatyva padidins informuotumą apie 
skaitmeninių įgūdžių ugdymo darbo 

vietoje svarbą ir padės pritraukti daugiau 
studentų siekti karjeros su IRT susijusiose 
profesijose. Skaitmeninių įgūdžių reikia ne 

tik IRT sektoriuje, bet jų vis labiau reikia  
ir visuose kituose sektoriuose. 

Studentams ir neseniai absolventais 
tapusiems asmenims laikinos darbo 

vietos suteikia unikalią galimybę lavinti 
skaitmeninius įgūdžius ir pagerinti savo 

perspektyvas darbo rinkoje. „Digital 
Opportunity Traineeships“ iniciatyva 

sukurta siekiant suteikti tvarią naudą 
tiek įmonėms, tiek darbo ieškantiems 

asmenims. 

Kodėl studentai ir neseniai absolventais tapę 
asmenys turėtų būti tuo suinteresuoti?
Šiandien vis daugiau darbo vietų reikalauja pažangių 
skaitmeninių įgūdžių, tačiau juos turi tik 36 proc. 
darbuotojų. Vienas iš „Digital Opportunity Traineeships“ 
iniciatyvos tikslų yra paskatinti visų disciplinų studentus ir 
neseniai absolventais tapusius asmenis vykti į stažuotes, 
kuriose lavinami skaitmeniniai įgūdžiai. Tai padidins jų 
galimybes įsidarbinti ir suteiks jiems galimybę įgyti 
vertingos darbo patirties užsienyje. Stažuotėse gali 
dalyvauti tiek moterys, tiek vyrai. Moterys ypač skatinamos 
teikti paraiškas, nes šiuo metu STEM srityje jų dirba mažiau 
nei vyrų.

Sužinokite daugiau apie „Erasmus+“ stažuotes.

Kaip studentai gali teikti paraiškas?
Studentai ir neseniai absolventais tapę asmenys teikia 
paraiškas per savo universitetus laikydamiesi universiteto 
„Erasmus+“ stažuotėms nustatytų terminų ir procedūrų. 
Studentai turėtų kreiptis į universiteto „Erasmus+“ centrą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie paraiškų teikimą, 
apsilankykite interneto svetainėje. 

Kaip atrenkami stažuotojai? 
Per universitetą pateikus paraišką dėl „Erasmus+“ 
stipendijos, universitetai atrenka stažuotojus pagal tokius 
kriterijus kaip akademinė kompetencija, stažuotės planas  
ir t. t. Tada įmonės pasirenka jų profilius atitinkančius 
kandidatus, naudodamos tokias platformas kaip 
„Drop’pin@EURES“ arba „ErasmusIntern“, arba 
susisiekdamos su kandidatais tiesiogiai. 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_lt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_lt
https://ec.europa.eu/eures/public/lt/opportunities
https://erasmusintern.org


?
!Ši iniciatyva vykdoma nuo 2018 m. birželio mėn. iki 2020 

m. Nuo 2017 m. gruodžio mėn. įmonės reklamavo 
stažuotes, todėl galimybės vykti į stažuotes jau egzistuoja!  

Ar bus apmokamos pragyvenimo išlaidos? 
Stažuotojai vidutiniškai gauna 500 EUR per mėnesį, tačiau 
tiksli suma priklauso nuo šalies. Stažuotojai gauna 
stipendiją per universitetą. Paprastai įmonės nebūna 
įtraukiamos į sandorį. Įmonės gali papildyti šią stipendiją.

Ar gali studentai likti savo gyvenamojoje šalyje? 
Vienas iš programos tikslų yra skatinti tarpvalstybinį 
judrumą ir daugiakultūrinius mainus, todėl stažuotojai turi 
vykti į užsienį. „Erasmus+“ programoje dalyvauja 33 šalys. 
Visos „Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys yra 
tinkamos bandomajam projektui kaip „Erasmus+“ šalys 
partnerės. 

Ar šiuo projektu gali pasinaudoti profesinio 
rengimo ir mokymo įstaigų studentai?
„Digital Opportunity Traineeships“ projektas yra skirtas tik 
aukštųjų mokyklų studentams ir neseniai tokių mokyklų 
absolventais tapusiems asmenims. Tačiau yra kitų 
„Erasmus+“ stažuočių galimybių profesinio rengimo  
ir mokymo įstaigų studentams. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie stažuotes, 
apsilankykite „Erasmus+“ interneto svetainėje.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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