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Cieľom vzdelávacieho programu Digital 
Opportunity Traineeships s finančnou 

podporou EÚ je pomôcť firmám obsadiť 
voľné pracovné miesta kandidátmi  

s digitálnymi zručnosťami. 

Iniciatíva zvýši povedomie o význame 
odborných školení na získanie digitálnych 

zručností na pracovisku a pomôže prilákať 
viac študentov do profesií v odvetviach 

informačných a komunikačných technológií 
(IaKT). Digitálne zručnosti sú potrebné 
nielen v odvetví IaKT ale stále viac aj  

v ostatných odvetviach. 

Pre študentov a čerstvých absolventov 
predstavujú dočasné pracovné stáže 

jedinečnú príležitosť ako si rozvíjať 
digitálne zručnosti a zlepšiť pracovné 

vyhliadky. Iniciatíva Digital Opportunity 
Traineeships prináša trvalé výhody 

podnikom aj uchádzačom o zamestnanie.

Prečo by sa mali o program zaujímať študenti  
a čerství absolventi?
Čoraz väčší počet pracovných pozícií si v dnešnej dobe 
vyžaduje rozšírené digitálne zručnosti, ktorými však 
disponuje iba 36 % pracovnej sily. Jedným z cieľov iniciatívy 
Digital Opportunity Traineeships je nabádať študentov a 
čerstvých absolventov zo všetkých oblastí, aby sa zúčastnili 
stáží, ktoré rozvíjajú digitálne zručnosti. Účastníci si na nich 
zvýšia šance na získanie zamestnania a nadobudnú cenné 
pracovné skúsenosti v zahraničí. Stáže sú k dispozícii pre 
ženy i pre mužov. Vyzývame predovšetkým ženy, aby sa 
prihlásili, pretože v súčasnosti je ich zastúpenie v STEM 
odvetviach nedostatočné.

Prečítajte si viac o stážach programu Erasmus+.

Ako sa môžu študenti prihlásiť?
Študenti sa môžu zaregistrovať na svojej univerzite v súlade 
s časovým plánom a postupmi univerzity pre stáže 
programu Erasmus+. Študenti by sa mali obrátiť na 
kanceláriu programu Erasmus+ na univerzite.

Ďalšie informácií o registrácie nájdete na webovej stránke. 

Ako prebieha výber stážistov? 
Po žiadosti o grant programu Erasmus+ cez univerzitu  
si univerzity vyberú stážistov na základe kritérií 
akademickej dokonalosti, plánu stáží atď. Firmy si potom 
vyberú kandidátov, ktorí vyhovujú ich profilom, na 
platformách ako sú napríklad Drop’pin@EURES a 
ErasmusIntern alebo na základe dvojstranných priamych 
kontaktov. 
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!Iniciatíva prebieha od júna 2018 do konca roka 2020.  

Firmy inzerujú voľné miesta od decembra 2017, takže 
príležitosti sú stále otvorené! 

Sú hradené náklady na pobyt? 
Stážisti dostávajú v priemere 500 eur/mesiac ale presná 
suma závisí od konkrétnej krajiny. Stážisti dostávajú grant 
cez univerzitu. Platí všeobecné pravidlo, že firmy sa 
nepodieľajú na transakcii. Firmy však môžu poskytnúť 
príplatok nad rámec grantu.

Môžu študenti zostať v krajine svojho bydliska? 
Jedným z cieľov programu je podporiť cezhraničnú mobilitu 
a multikultúrnu výmenu. Stážisti preto musia vycestovať  
do zahraničia. Na programe Erasmus+ sa podieľa  
33 spolupracujúcich krajín. Všetky pridružené krajiny 
programu Horizont 2020 majú nárok na účasť na pilotnom 
programe ako spolupracujúce krajiny programu Erasmus+. 

A čo študenti v oblasti odborného vzdelávania  
a prípravy?
Program Digital Opportunity Traineeships je určený iba pre 
študentov vysokých škôl a čerstvých absolventov. Študenti  
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy však môžu 
využiť iné príležitosti na stáž v rámci programu Erasmus+.

Ďalšie informácie o stážach nájdete na webovej stránke 
programu 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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