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The Digital Opportunity Traineeships – 
иницијатива за обука финансирана 

од ЕУ – е насочена кон помагање на 
компаниите да ги пополнат празните 

работни места со дигитално компетентни 
кандидати. 

Иницијативата ќе ја зголеми свесноста 
за важноста на обуката за дигитални 

вештини на работното место и ќе помогне 
да се привлечат повеќе студенти во 

кариери на професии поврзани со 
информациска и компјутерска технологија 
(ИКТ). Дигиталните вештини не се бараат 
само во ИКТ-секторот, туку сѐ повеќе во 

сите сектори. 
За студентите и неодамна 

дипломираните, привремената работа 
е уникатна можност да се развијат 

дигиталните вештини и да се подобрат 
нивните можности за наоѓање работа. 

Иницијативата Digital Opportunity 
Traineeships е дизајнирана да донесе 

значителна придобивка како на бизнис 
секторот, така и на лицата што бараат 

работа.

Зошто студентите и неодамна дипломираните 
треба да бидат заинтересирани?
Денес сѐ повеќе работни места бараат напредни дигитални 
вештини, но само 36 % од работната сила ги поседува. Една 
од целите на иницијативата Digital Opportunity Traineeships  
е да ги поттикне студентите и неодамна дипломираните од 
сите дисциплини да се впуштат во обуки што ги ќе зајакнат 
нивните дигитални вештини. Ова ќе ги зголеми нивните 
можности за вработување и ќе им овозможи да добијат 
значајно работно искуство во странство. Практикантските 
обуки се достапни и за мажи и за жени. Особено се 
охрабруваат жените да аплицираат бидејќи ги има  
во помал број во STEM-кариерите во моментов.

Дознајте повеќе за практикантските обуки на Erasmus+.

HКако може да аплицираат студентите?
Студентите аплицираат преку нивните универзитети, 
согласно тајмингот и постапките за практикантски обуки на 
Erasmus+ што ги воспоставил нивниот универзитет. 
Студентите треба да контактираат со канцеларијата на 
Erasmus+ на нивниот универзитет.

За повеќе информации за аплицирање, посетете ја веб-
страницата. 

Како се избираат практикантите? 
Откако ќе аплицираат за грант на Erasmus+ преку нивните 
универзитети, универзитетите ги избираат практикантите 
врз база на критериуми како академскиот успех, планот за 
пракса итн. Потоа, компаниите ги избираат кандидатите што 
одговараат на нивните профили, преку платформи како 
Drop’pin@EURES или ErasmusIntern или преку 
билатерален директен контакт. 

Digital 
Opportunity

TRA INEESH IPS

Информации за студенти 
прашања и одговори

Digital Skills 
and
Jobs Coalition
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
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https://erasmusintern.org
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!Иницијативата трае од јуни 2018 година до 2020 

година. Компаниите ги рекламираат своите работни 
места од декември 2017 година, што значи можностите 
се веќе достапни. 

Дали се платени животните трошоци? 
Практикантите добиваат во просек 500 €/месечно,  
но точната сума зависи од земјата. Практикантите  
го добиваат грантот преку универзитетот. Како општо 
правило, компаниите не се инволвирани во 
трансакцијата. Компаниите може да додадат средства  
и покрај грантот.

Дали студентите може да останат во нивната 
земја на живеење? 
Една од целите на програмата е да се поттикне 
мобилноста помеѓу земјите и мултикултурните размени, 
што значи практикантите мора да одат во странство. 
Има 33 земји во Програмата што учествуваат во 
Erasmus+. Сите земји поврзани со Horizon 2020 се 
достапни за проба како партнерски земји на Erasmus+. 

Што е со студентите со техничко  
образование и обука?
Digital Opportunity Traineeships е насочена само кон 
студенти од високото образование и неодамна 
дипломираните. Но, постојат други можности за 
практикантска обука на Erasmus+ за студентите  
со техничко образование. 

За повеќе детали за практикантски обуки, посетете  
ја веб-страницата на Erasmus+.

 ▶ 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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