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Öğrencilere yönelik bilgiler
Sorular ve Cevaplar

AB tarafından finanse edilen bir girişim olan
Digital Opportunity Traineeships programı,
şirketlerin boş pozisyonlarını dijital anlamda
becerili adaylarla doldurmasına yardımcı
olmayı amaçlamaktadır.
Girişimin, dijital beceriler için uygulamalı
eğitimin önemi konusunda bilinçliliği
artırması ve daha fazla öğrencinin BİT
mesleklerinde kariyer sahibi olmasına
yardımcı olması beklenmektedir. Dijital
becerilere artık sadece BİT sektöründe değil,
giderek artan bir şekilde tüm sektörlerde
ihtiyaç oluşmaya başlamıştır.
Öğrenciler ve yeni mezunlara sunulan
geçici işler dijital becerileri geliştirmek
ve iş potansiyellerini çeşitlendirmek için
benzersiz bir fırsattır. Digital Opportunity
Traineeships girişimi hem iş verenler hem
de iş arayanlar için sürdürülebilir faydalar
sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Öğrenciler ve yeni mezunlar için faydalar nelerdir?
Günümüzde giderek daha fazla iş dijital beceriler gerektiriyor
ancak iş gücünün yalnızca %36’sı bu becerilere sahip. Digital
Opportunity Traineeships girişiminin amaçlarından biri de tüm
branşlardaki öğrencileri ve yeni mezunları dijital beceriler
bakımından geliştirecek stajyerliklere yerleştirmektir. Bu
becerilerin istihdam edilebilirlik kriterlerini geliştirmesi ve yurt
dışında değerli iş deneyimleri kazandırması beklenmektedir.
Stajyerlikler hem kadınlara hem de erkeklere açıktır. Bilim,
teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) kariyerlerinde
yeterince temsil edilmedikleri için kadınların başvuruda
bulunması özellikle teşvik edilir.
Erasmus+ stajyerlikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Öğrenciler nasıl başvurabilir?
Öğrenciler üniversiteleri aracılığıyla, üniversitelerinin Erasmus+
stajyerlikleri için belirlediği zamana ve prosedürlere göre
başvuruda bulunur. Öğrencilerin üniversitelerindeki Erasmus+
ofisi ile iletişim kurmaları gerekir.
Başvuru hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edin.

Stajyerler nasıl seçilir?
Erasmus+ kabulü için üniversitelere başvurulduktan sonra,
üniversiteler akademik başarı, stajyerlik planı ve bunun gibi
bazı kriterleri baz alarak stajyerleri seçer. Ardından şirketler
Drop’pin@EURES veya ErasmusIntern gibi platformlar
üzerinden ya da adayla karşılıklı iletişim kurarak profillerine
uygun olan adayları seçerler.
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Bu girişim Haziran 2018’den 2020’ye kadar devam
edecektir. Şirketler Aralık 2017’den beri pozisyon ilanları
vermeye başlamıştır, yani fırsatların şimdiden başladığını
söyleyebiliriz!

Yaşam giderleri ödeniyor mu?
Stajyerlere aylık ortalama 500 avro ücret verilecektir,
ancak tam miktarın ülkeye göre değişiklik göstereceğini
unutmayın. Stajyerler ödemeyi üniversiteleri üzerinden alır.
Genel bir kural olarak, şirketler ödeme süreçlerinde yer
almaz. Ancak şirketler ödemeyi yükseltebilir.

Öğrenciler kendi ülkelerinde kalabilir mi?
Programın hedeflerinden biri de sınırlar arası hareketliliği ve
çok kültürlü değişimleri desteklemektir, bu nedenle
stajyerlerin yurt dışına gitmesi gerekmektedir. Erasmus+
programına katılan 33 ülke mevcuttur. Horizon 2020 Ortak
Ülkelerinin tümü Erasmus+ ortağı olarak katılıma
uygundur.

Mesleki öğrenim ve eğitim öğrencilerinin
durumu nedir?
Digital Opportunity Traineeships programı yalnızca yüksek
eğitim öğrencilerine ve yeni mezunlara yöneliktir. Bununla
beraber, mesleki eğitim ve öğrenim öğrencileri için farklı
Erasmus+ stajyerlikleri mevcuttur.
Stajyerlikler hakkında daha fazla bilgi için Erasmus+ web
sitesini ziyaret edin.

DAHA FAZLA
BILGI ALIN

▶▶http://bit.ly/DigitalOpportunities
▶▶https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
▶▶https://erasmusintern.org/
▶▶https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/opportunities_en
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