
?
!

ES finansētās stažēšanās iniciatīvas 
“Digital Opportunity Traineeships” mērķis 

ir palīdzēt uzņēmumiem aizpildīt vakances 
ar digitāli prasmīgiem kandidātiem. 

Iniciatīva uzlabos informētību par 
apmācības darbavietā nozīmi digitālo 

prasmju jomā un palīdzēs panākt plašāku 
studentu interesi par karjeras veidošanu 

ar IKT saistītās profesijās. Digitālās 
prasmes ir vajadzīgas ne tikai IKT nozarē, 

— to nozīme pieaug visās nozarēs. 

Īslaicīga darba prakse studentiem un 
jauniešiem, kas ir nesen pabeiguši 

studijas, sniedz unikālu iespēju pilnveidot 
digitālās prasmes uz uzlabot viņu 

nodarbinātības izredzes. Stažēšanās 
iniciatīva “Digital Opportunity 

Traineeships” ir izstrādāta, lai sniegtu 
ilgtspējīgus ieguvumus gan uzņēmumiem, 

gan darba meklētājiem.

Kāpēc studentus un jauniešus, kas nesen 
pabeiguši studijas, varētu interesēt šī iniciatīva?
Mūsdienās arvien lielākā skaitā darbvietu ir vajadzīgas 
padziļinātas digitālās prasmes, bet tikai 36 % darbspēka 
šādas prasmes ir. Viens no stažēšanās iniciatīvas “Digital 
Opportunity Traineeships” mērķiem ir sekmēt, lai visu 
akadēmisko disciplīnu studenti un nesenie absolventi 
izmantotu stažēšanās iespējas, kas stiprina viņu digitālās 
prasmes. Šāda stažēšanās uzlabos viņu nodarbināmību  
un sniegs iespēju iegūt vērtīgu darba pieredzi ārvalstīs. 
Stažēšanās iespējas ir pieejamas gan sievietēm, gan 
vīriešiem. Sievietes tiek īpaši mudinātas pieteikties,  
jo pašlaik viņu īpatsvars darbvietās zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu un matemātikas jomā ir nepietiekams.

Uzziniet vairāk par “Erasmus+” stažēšanās iespējām.

Kā studenti var pieteikties?
Studenti var pieteikties ar savas universitātes starpniecību 
saskaņā ar termiņiem un procedūrām, ko šī universitāte ir 
noteikusi attiecībā uz “Erasmus+” stažēšanās iespējām. 
Studentiem ir jāsazinās ar savas universitātes “Erasmus+” biroju.

Lai uzzinātu vairāk par pieteikšanos, apmeklējiet tīmekļa 
vietni. 

Kā tiek atlasīti stažieri? 
Pēc tam, kad studenti un nesenie absolventi ar savas 
universitātes starpniecību ir iesnieguši pieteikumu 
“Erasmus+” finansējuma saņemšanai, universitātes atlasa 
stažierus, pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā akadēmiskā 
izcilība, stažēšanās plāns utt. Pēc tam uzņēmumi, izmantojot 
platformas, piemēram, Drop’pin@EURES vai 
ErasmusIntern, vai divpusēju tiešu saziņu, izvēlas 
kandidātus, kuri atbilst šo uzņēmumu profilam. 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_lv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_lv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_lv
https://ec.europa.eu/eures/public/lv/opportunities
https://erasmusintern.org
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!Iniciatīva tiks īstenota no 2018. gada jūnija līdz  

2020. gadam. Uzņēmumi popularizē savus stažēšanās 
piedāvājumus kopš 2017. gada decembra, tātad iespējas 
jau ir pieejamas!  

Vai dzīvošanas izmaksas tiek segtas? 
Stažieri saņem vidēji 500 EUR mēnesī, bet konkrētā  
summa ir atkarīga no valsts. Stažieri saņem finansējumu  
ar universitātes starpniecību. Uzņēmumi parasti šā 
pārskaitījuma veikšanā nav iesaistīti. Tie šo finansējumu 
var papildināt.

Vai studenti var palikt savā mītnes valstī? 
Viens no programmas mērķiem ir veicināt pārrobežu 
mobilitāti un starpkultūru apmaiņu, tāpēc stažieriem ir 
jādodas uz citu valsti. Programmā “Erasmus+” piedalās  
33 valstis. Visas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
asociētās valstis var piedalīties izmēģinājuma projektos  
kā “Erasmus+” partnervalstis. 

Kādas iespējas ir profesionālās izglītības  
un apmācības iestāžu (PIA) audzēkņiem?
Stažēšanās iniciatīva “Digital Opportunity Traineeships”  
ir vērsta tikai uz augstākās izglītības iestāžu studentiem  
un nesenajiem absolventiem. Tomēr PIA audzēkņiem 
“Erasmus+” stažēšanās ietvaros ir pieejamas citas iespējas. 

Lai uzzinātu vairāk par stažēšanās iespējām, apmeklējiet 
“Erasmus+” tīmekļa vietni.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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