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Program Digital Opportunity 
Traineeships — finansowany ze środków 

UE — ma pomóc firmom w znalezieniu 
specjalistów ds. technologii cyfrowych. 

Inicjatywa ta ma zwiększyć świadomość 
tego, jak duże znaczenia mają praktyki 

zawodowe  w procesie zdobywania 
kompetencji cyfrowych, a także ułatwić 
większej liczbie studentów znalezienie 

pracy w zawodach wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
(TIK). Kompetencje cyfrowe są niezbędne 

nie tylko w sektorze TIK, lecz coraz 
częściej we wszystkich sektorach. 

Dla studentów oraz absolwentów, którzy  
niedawno ukończyli studia praktyki 
zawodowe są wyjątkową szansą na 

zdobycie umiejętności cyfrowych  
i poprawienie perspektyw zawodowych. 

Inicjatywa Digital Opportunity 
Traineeships ma zapewnić trwałe 

korzyści zarówno firmom, jak i młodym 
ludziom szukającym pracy.

Dlaczego studenci i młodzi absolwenci powinni 
zainteresować się tym programem?
Pracodawcy coraz częściej wymagają dziś od pracowników 
zaawansowanych umiejętności cyfrowych, ale posiada je tylko 
36% kadry pracowniczej. Jednym z założeń inicjatywy Digital 
Opportunity Traineeships jest zachęcenie studentów i młodych 
absolwentów wszystkich kierunków do podjęcia stażu i 
podniesienia własnych kompetencji cyfrowych. Zwiększy to ich 
szanse na rynku pracy i pozwoli zdobyć cenne doświadczenie 
zawodowe za granicą.   Szczególne serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z programu panie, ponieważ w zawodach STEM  
(tj. opartych o nauki ścisłe; z ang.: science, technology, engineering 
and mathematics) są one obecnie niedoreprezentowane.

Dowiedz się więcej o praktykach zawodowych Erasmus+.

Jak studenci mogą zgłosić się do programu?
Studenci mogą zgłaszać się za pośrednictwem swoich uczelni 
zgodnie z ustalonym przez nie harmonogramem i procedurami 
udziału w praktykach zawodowych Erasmus+. Należy w tym 
celu skontaktować się z biurem Erasmus+ na swojej uczelni.

Więcej o rekrutacji do programu praktyk zawodowych można 
znaleźć tutaj. 

Jakie są kryteria wyboru uczestników stażu? 
Po otrzymaniu wniosków o staż w programie Erasmus+ 
uczelnie wybierają uczestników na podstawie ich wyników, 
planu praktyk zawodowych itp. Firmy wybierają następnie 
kandydatów, którzy pasują do profilu ich działalności, 
korzystając z platform, takich jak Drop’pin@EURES lub 
ErasmusIntern, albo na podstawie bezpośrednich umów 
dwustronnych. 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/opportunities
https://erasmusintern.org


?
!Program będzie realizowany od czerwca 2018 do 2020 r. 

Firmy zgłosiły pierwsze oferty staży już w grudniu 2017 r., 
studenci mogą już więc korzystać z programu! 

Czy pokrywane są koszty utrzymania? 
Stażyści będą otrzymywać dofinansowanie w wysokości 
około 500 EUR miesięcznie, ale dokładna kwota zależy  
od kraju. Dofinansowanie wypłaca uczelnia. Firmy nie 
uczestniczą w tej wymianie środków. Firmy są zachęcane  
do uzupełnienia tej kwoty.

Czy staż może odbywać się w kraju pobytu 
studenta?  
Jednym z celów programu jest ożywienie międzynarodowej 
mobilności, a zatem uczestnicy programu muszą wyjechać 
na praktyki za granicę. W programie Erasmus+ uczestniczą 
33 kraje. Wszystkie kraje zrzeszone w inicjatywie 
Horyzont 2020 mogą wziąć udział w programie 
pilotażowym jako kraje partnerskie programu Erasmus+. 

Co z uczniami instytucji kształcenia i szkolenia 
zawodowego?
Inicjatywa Digital Opportunity Traineeships jest kierowana 
tylko do studentów uczelni wyższych i ich niedawnych 
absolwentów. W programie Erasmus+ są jednak dostępne 
inne możliwości praktyk zawodowych dla uczniów szkół 
kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Więcej informacji o praktykach zawodowych można znaleźć 
na stronie programu Erasmus+.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/node_pl
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WIĘCEJ  
INFORMACJI

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

