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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 naj bi se za to zanimala podjetja?
Veliko podjetij ima težave pri iskanju kandidatov z digitalnimi 
spretnostmi in znanji, ki ustrezajo zahtevam sodobnega 
delovnega mesta. To pomeni, da je na stotine tisočev prostih 
delovnih mest, čeprav je ponekod po Evropi visoka 
brezposelnost. Poleg tega veliko podjetij – od MSP do velikih 
korporacij – preprosto nima zmogljivosti, da bi usposabljali 
študente na delovnem mestu, oziroma nima sredstev ali 
časa, da bi sami organizirali programe pripravništev. 

Projekt Digital Opportunities Traineeship je zasnovan ravno 
za premagovanje teh težav. Podjetja, ki že imajo pripravnike 
v okviru programa Erasmus+, bodo ugotovila, da ta pobuda 
ne vključuje nobenih dodatnih bremen. Pripravništva štejejo 
za enega najučinkovitejših načinov, da se v podjetja pripeljejo 
usposobljeni zaposleni.

Kako se lahko vključijo podjetja?
Podjetja lahko svoje ponudbe objavijo na platformi 
Drop’pin@EURES ali ErasmusIntern ali pa oglašujejo 
prek neposrednih stikov z univerzitetnimi kariernimi 
pisarnami. Regionalna izobraževalna združenja in 
raziskovalni centri izpolnjujejo pogoje za takšna 
pripravništva.

Podjetja, ki svoje ponudbe objavijo na Drop’pin@EURES  
ali ErasmusIntern, morajo na obeh platformah  izbrati 
kategorijo „Digital Opportunity”. Če podjetja želijo objaviti 
svoje ponudbe na platformah, se morajo registrirati kot 
delodajalec na obeh spletnih mestih. 
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!Podjetjem ni treba podpisati pogodbe z univerzami; samo 

dajo ponudbe kot gostiteljske institucije in s pripravnikom 
podpišejo sporazum o usposabljanju. 

Ali obstaja seznam sodelujočih univerz?
Seznam univerz, ki sodelujejo v programu Erasmus+, po 
državah je javen in je na voljo tukaj. Običajno so podatki  
za stik s pisarno Erasmus+ objavljeni na spletnem mestu 
univerze.

Za več informacij o tem, kako lahko univerze sodelujejo, 
kliknite tukaj. 

Kdo je lahko sprejemna organizacija?
Pripravnike lahko sprejmejo podjetja ali katera koli druga 
ustrezna delovna mesta. Trgovinske zbornice in poslovna 
združenja lahko ponudijo pripravništva in tudi uskladijo 
ponudbo in povpraševanje ter tako postanejo partnerji 
univerzam.

Kdo plača pripravnikom zavarovanje? 
O plačilu zavarovanja pripravnika se bosta dogovorila 
podjetje in univerza v sporazumu o usposabljanju, ki se 
podpiše pred začetkom pripravništva. Študenti ne plačajo 
zavarovanja iz štipendije Erasmus+. 

Ali imajo gostiteljske institucije/podjetja kakršno 
koli odgovornost glede nadaljnje zaposlitve po 
končanem pripravništvu? 
Gostiteljsko podjetje nima nobene obveznosti glede 
zaposlitve pripravnika po končanem pripravništvu, ali 
dolžnosti zadržati pripravnika dlje, kot je bilo dogovorjeno. 
Glede pravil programa Erasmus+: pripravništvo lahko traja 
od 2 do 12 mesecev – dejansko trajanje posameznega 
pripravništva je odvisno od univerze in podjetja. Trajanje 
pripravništva se določi ob podpisu sporazuma  
o usposabljanju. 

Kako pa je s pravicami intelektualne lastnine?
Erasmus+ temelji na sporazumu o usposabljanju, ki ga 
podpišeta podjetje in pripravnik. Poleg tega sporazuma 
lahko podjetja dodajo še druge sporazume, vključno  
s klavzulo o zaupnosti. 

 ▶ 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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