
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.

 @DigitalSkillsEU   @DigitalSkillsEU

#DigitalTraineeEU 

#DigitalSkills

LINKI DO STRON  
INTERNETOWYCH



?
!

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

 @DigitalSkillsEU  @DigitalSkillsEU

#DigitalTraineeEU 

#DigitalSkills
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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://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

