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РАЗВИВАНЕ НА ЦИФРОВИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ В 
ЧУЖБИНА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА!
Знаете ли, че в момента в Европа има повече от 350 000 свободни работни места за специалисти в областта 
на цифровите технологии?

Ако сте студент или сте завършили наскоро, финансираната от ЕС инициатива Digital Opportunity 
Traineeships е Вашият шанс да развиете цифровите си умения със стаж в чужбина. Студенти от всякакви 
дисциплини могат да кандидатстват по програма Digital Opportunity Traineeships чрез своите университети.

Каква е ползата за студентите?  
Огромна! Участниците ще усвоят и развият цифрови умения, простиращи се от разработка на приложения до 
създаване на изкуствен интелект, чрез обучение и практика на работното място. Това ще стане чрез стажове 
в компании в чужбина от всякакви икономически сектори. Освен това участниците получават стипендия от 
около 500 евро на месец. Участието на жените особено много се насърчава, тъй като в момента те са по-
слабо представени в професиите от сферата на науката, технологиите, инженерните науки и математиката.

Каква е ползата за компаниите?
Ще помогнете за обучението на бъдещата работна сила! Много предприятия нямат време сами да 
организират стажантски програми. Тази инициатива за осигуряване на стажове може да помогне на 
компаниите в решаването на проблема с липсата на важни умения и да им даде възможност да почерпят 
ценни нови идеи от младите служители. 

Компаниите могат да публикуват обявите си на платформите Drop’pin@EURES или ErasmusIntern,  
както и да ги рекламират, като се свържат директно с университетските кариерни центрове. 

Инициативата Digital Opportunity Traineeships, финансирана от рамковата програма „Хоризонт 2020“  
и прилагана на практика в рамките на изключително успешната програма „Еразъм+“ на Европейската 
комисия, цели да привлече до 6000 участници в периода от 2018 до 2020 г. 

 http://bit.ly/DigitalOpportunities

 https://ec.europa.eu/eures/public/bg/opportunities

 https://erasmusintern.org/ 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
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