
Digital Opportunity Traineeships — inicjatywa 
finansowana ze środków UE — ma pomóc 

europejskim firmom w znalezieniu specjalistów  
ds. technologii cyfrowych. Wiedza z zakresu 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, analizy danych i 
uczenia maszynowego jest dziś potrzebna nie tylko w 

sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK), ale także w bankowości, produkcji, rolnictwie 

czy służbie zdrowia. Znajomość obsługi komputerów 
jest też jednym z podstawowych warunków do 

zapewnienia konkurencyjności europejskich firm  
na szybko zmieniającym się rynku globalnym.

Kompetencje cyfrowe dają również większy komfort 
życia obywatelom. Praktyki zawodowe są dla 

studentów i młodych absolwentów uczelni wyjątkową 
szansą na rozwinięcie umiejętności cyfrowych szybciej 

niż na kursach formalnych i zwiększenie swoich  
szans na zatrudnienie. W ramach inicjatywy „Digital 

Opportunity Traineeships” Komisja Europejska 
przeznaczyła 10 milionów Euro na zorganizowanie w 

latach 2018–20 praktyk zawodowych z dziedziny 
technologii cyfrowych dla 6000 studentów i młodych 

absolwentów wyższych uczelni.

DLACZEGO TERAZ?

Około 35% osób aktywnych zawodowo — w tym rolników, 
marketerów, pracowników banków i fabryk — nie ma dziś 
wystarczających kompetencji cyfrowych, a zapotrzebowanie 
na nie stale rośnie. Około 40% firm, głównie z sektora  
MŚP, ma trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych 
informatyków. W efekcie na rynku brakuje co najmniej  
350 000 specjalistów w dziedzinie TIK, co wynika głównie  
z niedopasowania umiejętności kandydatów do 
rzeczywistych potrzeb biznesu. Ta przepaść między 
popytem i podażą będzie się powiększać we wszystkich 
sektorach gospodarki.

Program Digital Opportunity Traineeships ma pomóc  
w pokonaniu tego społeczno-gospodarczego wyzwania 
dzięki zaangażowaniu sektora prywatnego. Zważywszy na 
fakt, że wiele systemów edukacji wciąż dostosowuje się  
do wymagań cyfrowego rynku pracy, praktyki zawodowe  
w tym zakresie są dziś szczególnie ważne. 

JAK TO DZIAŁA? 

Inicjatywa jest finansowana przez Komisję Europejską  
ze środków „Horyzont 2020” i realizowana w ramach 
programu Erasmus+. Jej uczestnicy będą mogli zyskać 
cenne doświadczenie zawodowe na praktykach w firmach  
za granicą. Międzynarodowe staże będą dostępne dla 
studentów wszystkich kierunków, chętnych do rozwijania 
umiejętności cyfrowych. 
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Komisja Europejska chce zachęcić firmy— od małych  
i średnich po duże korporacje — które są w stanie zapewnić 
studentom szkolenia podczas pracy, ale nie koniecznie 
dysponują środkami i czasem na samodzielną organizację 
tego przedsięwzięcia, do wzięcia udziału w programie. Firmy 
małe i duże mają jednakowe problemy ze znalezieniem na 
rynku pracy osób o odpowiednich kompetencjach cyfrowych.

Firmy mogą ogłaszać oferty staży na platformach 
Drop’pin@EURES lub ErasmusIntern, albo bezpośrednio 
przez biura pośrednictwa pracy lub współpracy 
międzynarodowej na uczelniach. Studenci mogą zgłaszać  
się na dowolne praktyki zawodowe za pośrednictwem swoich 
uczelni zgodnie z ustalonym przez nie harmonogramem  
i procedurami udziału w stażach Erasmus+.

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na staż, otrzymają szansę 
na rozwinięcie umiejętności cyfrowych przez szkolenia i 
praktyki. Może to być tworzenie aplikacji i oprogramowania; 
instalowanie, konserwacja i obsługa systemów i sieci IT; 
zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni; analiza 
danych; zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją; 
nauka języków programowania; optymalizacja pod kątem 
wyszukiwarek (SEO) i marketing cyfrowy.

Studenci, którzy zostaną przyjęci na staż, otrzymają 
miesięczne dofinansowanie średnio w wysokości 500 EUR; 
jego dokładna wysokość będzie zależeć od kraju pochodzenia 
studenta i kraju, w którym odbywają się praktyki.

DODATKOWE INFORMACJE 

Inicjatywa Digital Opportunity Traineeships opiera się na 
skoncentrowanych działaniach Komisji Europejskiej 
dążących do zmniejszenia luki kompetencyjnej i rozwiązania 
problemu wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych 
ludzi. Jest ona logiczną konsekwencją kluczowych deklaracji 
Komisji Europejskiej, takich jak „Program na rzecz 
nowych umiejętności dla Europy” z czerwca 2016 r.  
oraz „Inicjatywa na rzecz europejskiego obszaru 
szkolnictwa do 2025 r.”. W tych dokumentach opisano 
szereg działań i inicjatyw zmierzających do rozwiązania 
problemu obniżającego się poziomu kompetencji 
pracowników w Europie. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

W grudniu 2016 r. została również powołana do życia 
Koalicja na rzecz cyfrowych umiejętności i 
zatrudnienia — flagowa inicjatywa w ramach programu 
na rzecz nowych umiejętności poświęcona rozwojowi 
umiejętności cyfrowych. Skupia ona kraje członkowskie, 
partnerów społecznych, organizacje non-profit i placówki 
edukacyjne we wspólnym dążeniu do podnoszenia 
kompetencji cyfrowych ludności Europy.
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