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Digital Opportunity Traineeships – pobuda 
za usposabljanje, ki jo financira EU – 
si prizadeva pomagati podjetjem, da 

zapolnijo prosta delovna mesta z digitalno 
usposobljenimi kandidati.

 Pobuda bo povečala ozaveščenost glede 
pomena usposabljanja za pridobitev 

digitalnih spretnosti in znanj na delovnem 
mestu ter pomagala pritegniti več 

študentov k poklicem, povezanim z IKT. 
Digitalne spretnosti in znanja niso potrebni 

samo na področju IKT, ampak vse več  
tudi v vseh drugih sektorjih. 

Za študente in tiste, ki so nedavno 
diplomirali, so začasne zaposlitve 

edinstvena priložnost za razvoj digitalnih 
spretnosti in znanja ter izboljšanje 

zaposlitvenih možnosti. Pobuda Digital 
Opportunity Traineeships je zasnovana 

tako, da prinaša trajnostne prednosti 
podjetjem in tudi iskalcem zaposlitve.

Zakaj bi študente in tiste, ki so nedavno 
diplomirali, zanimala ta pobuda?
Danes so za vse več delovnih mest potrebna napredna 
digitalna znanja, vendar jih ima samo 36 odstotkov delovne 
sile. Eden od namenov pobude Digital Opportunity 
Traineeships je spodbuditi študente in tiste, ki so nedavno 
diplomirali, in to ne glede na smer študija, da svoje 
digitalne spretnosti in znanja okrepijo z ustreznimi 
pripravništvi. Tako si bodo povečali zaposlitvene možnosti  
in pridobili dragocene delovne izkušnje v tujini. Pripravništva 
so namenjena ženskam in moškim. Ženske še posebej 
spodbujamo, naj se prijavijo, saj so trenutno premalo 
zastopane v poklicih na področjih naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike.

Več o pripravništvih v programu Erasmus+.

Kako se lahko študenti prijavijo?
Študenti se lahko prijavijo na svojih univerzah skladno s 
časovnico in postopki, ki so jih univerze vzpostavile za 
pripravništva v programu Erasmus+. Študenti naj se obrnejo 
na pisarno programa Erasmus+ na svoji univerzi.

Za več informacij o prijavi obiščite spletno mesto. 

Kako poteka izbira pripravnikov? 
Potem ko se kandidati na svoji univerzi prijavijo za 
štipendijo Erasmus+, univerze izberejo pripravnike na osnovi 
meril, kot so akademska uspešnost, načrt pripravništva itd. 
Podjetja nato izbirajo kandidate, ki ustrezajo njihovim 
potrebam, prek platform, kot je Drop’pin@EURES ali 
ErasmusIntern, ali ob pomoči neposrednih dvostranskih 
stikov. 

Digital 
Opportunity

TRA INEESH IPS

Informacije za študente 
vprašanja in odgovori

Digital Skills 
and
Jobs Coalition

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_sl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_sl
https://ec.europa.eu/eures/public/sl/opportunities
https://erasmusintern.org


?
!Pobuda bo potekala od junija 2018 do leta 2020. Podjetja 

svoja prosta mesta oglašujejo od decembra 2017, tako da 
so priložnosti že na voljo. 

Ali so življenjski stroški pokriti? 
Pripravniki prejmejo povprečno 500 EUR mesečno, vendar  
je natančen znesek odvisen od države. Pripravniki prejmejo 
štipendijo prek univerze. Podjetja praviloma niso vključena  
v transakcijo. Podjetja lahko to štipendijo povečajo.

Ali lahko študenti ostanejo v svoji državi 
stalnega prebivališča? 
Eden od ciljev programa je spodbujati čezmejno mobilnost 
in medkulturne izmenjave, zato morajo pripravniki oditi v 
tujino. 33 držav sodeluje v programu Erasmus+. Vse 
države, pridružene programu Obzorje 2020, izpolnjujejo 
pogoje za sodelovanje v pilotnem projektu kot partnerske 
države programa Erasmus+. 

Kaj pa tisti, ki so vključeni v poklicno 
izobraževanje in usposabljanje?
Projekt Digital Opportunity Traineeships je namenjen samo 
študentom in tistim, ki so nedavno diplomirali, torej 
visokemu šolstvu. Za tiste, ki so vključeni v poklicno 
izobraževanje in usposabljanje, so na voljo druge priložnosti 
za prakso v okviru programa Erasmus+. 

Za več podrobnosti o pripravništvih obiščite spletno mesto 
programa Erasmus+.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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