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Målsettingen med Digital Opportunity 
Traineeships – et EU-finansiert 

praktikantinitiativ – er å hjelpe bedrifter 
med å fylle ledige stillinger med digitalt 

kompetente ansatte. 

Initiativet vil føre til økt bevissthet om 
betydningen av praksisopplæring  

i digitale ferdigheter og bidra til at flere 
studenter velger å gjøre karriere innen 
IKT-relaterte yrker. Digitale ferdigheter 
er ikke et krav bare i IKT-sektoren, men  

i økende grad også i alle andre sektorer. 

For studenter og nyutdannede er 
praktikantopphold en enestående 

mulighet til å utvikle digitale ferdigheter 
og forbedre jobbutsiktene. Digital 

Opportunity Traineeships-initiativet er 
uformet for å gi bærekraftig utbytte for 

både bedrifter og jobbsøkere

Hvorfor bør studenter og nyutdannede være 
interessert i dette?
I dag krever flere og flere jobber avanserte dataferdigheter, 
men bare 36 prosent av arbeidsstyrken har dette. Ett av 
formålene med Digital Opportunity Traineeships-initiativet  
er å oppmuntre studenter og nyutdannede fra alle fagområder 
til å gjennomføre praktikantopphold som styrker deres digitale 
ferdigheter. Det vil øke jobbmulighetene deres og gi dem 
muligheten til å oppnå verdifull arbeidserfaring i utlandet. 
Praktikantplassene er åpne for både kvinner og menn.  
Kvinner oppfordres spesielt til å søke ettersom kvinner er 
underrepresentert i såkalte STEM-yrker (yrker innen vitenskap, 
teknologi, ingeniørfag og matematikk).

Finn ut mer om Erasmus+-praksisopphold.

Hvordan kan studenter søke?
Studenter søker på universitetet de er tilknyttet, i samsvar  
med tidsfristene og prosedyrene universitetet har fastsatt  
for Erasmus+-praksisopphold. Studenter må ta kontakt  
med Erasmus+-kontoret (eller internasjonalt kontor) på  
universitetet sitt.

Du finner mer informasjon om søknadsprosessen på nettstedet. 

Hvordan velges praktikantene ut? 
Når studenter eller nyutdannede søker om Erasmus+-stipend 
på universitetet sitt, velger universitetene praktikanter på 
grunnlag av kriterier som eksamensresultater, plan for opphold 
osv. Bedrifter velger aktuelle kandidater via plattformer som 
Drop’pin@EURES eller ErasmusIntern eller gjennom direkte 
bilaterale kontakter. 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://ec.europa.eu/eures/public/no/opportunities
https://erasmusintern.org
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!Initiativet gjennomføres i perioden juni 2018 og ut 2020. 

Bedrifter har annonsert praktikantplasser siden desember 
2017, så det finnes muligheter allerede! 

Blir levekostnader dekket? 
Praktikantene mottar gjennomsnittlig 500 euro i måneden, 
men det nøyaktige beløpet avhenger av landet han/hun  
drar til. Praktikantene mottar stipendet fra universitetet. 
Vanligvis er ikke bedriftene involvert i denne transaksjonen. 
Bedriftene kan utbetale et supplement til stipendet.

Kan studenter være praktikanter  
i bostedslandet sitt? 
Ett av formålene til programmet er å fremme mobilitet  
og kulturell utveksling på tvers av landegrensene, så 
praktikanter må dra til utlandet. Det er 33 programland 
som deltar i Erasmus+. Alle Horisont 2020-assosierte 
land kan delta i programmet som Erasmus+-partnerland. 

Hva med elever og lærlinger i fag- og 
yrkesopplæringen?
Digital Opportunity Traineeships omfatter bare studenter og 
nyutdannede innen høyere utdanning. Det finnes imidlertid 
andre Erasmus+-praktikantmuligheter for elever og 
lærlinger i fag- og yrkesopplæringen. 

Du finner mer informasjon om praktikantopphold  
på Erasmus+-nettsiden.

 ▶ 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://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

