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ПРЕДМЕТ:

ОБАВЕШТЕЊЕ. Обука за европског инжењера (IWЕ) и технолога заваривања (IWТ).

Поштовани,
Обавештавам Вас да Машински факултет Краљево – Центар за спајање и испитивање материјала – ЦеСИМ у сарадњи са
Машинским факултетом из Ниша – Центар за заваривање и заварене конструкције – ЦЗЗК, планира да организује целовиту
обуку за добијање специјалистичког звања европског инжењера (IWЕ – International Welding Engineer) и европског
технолога заваривања (IWT – International Welding Technologist).
Почетак: средина новембра или почетак децембра 2008. г.
Завршетак: крај јуна 2009. г.
Цена:
- IWЕ – 3.000 еур + пдв, по једном кандидату,
- IWТ – 2.500 еур + пдв, по једном кандидату.
Наведени износи обухватају похађање наставе и вежби, потребну литературу, полагање испита и издавање међународне
дипломе. Није обухваћен смештај и исхрана за кандидате који долазе изван Краљева.
Могућ договор о плаћању у ратама.
Место одржавања обуке: просторије Машинског факултета Краљево.
Време одвијања обуке:
- четвртак - 12 до 19 сати,
- петак
- 12 до 19 сати, и
- субота
- 9 до 16 сати.
Обука се окончава полагањем испита (писмено–тест и усмено), из три области:
- поступци заваривања и опрема,
- материјали и њихово понашање при заваривању, и
- заварене конструкције и прорачуни.
Одбрана завршног рада представља услов за добијање међународно важеће дипломе.
Диплому издаје ДУЗ Србије – национално акредитационо тело овлашћено од МИЗ (Међународни институт за заваривање).
Претходно образовање полазника:
- дипломирани инжењери и инжењери (више образовање), за IWЕ, односно
- техничари, за IWТ.
Потребна документација:
- оригинал или оверена копија дипломе/сведочанства,
- одлука радне организације о финансирању обуке.
СРБ – 36 000 КРАЉЕВО, Доситејева 19,
Назив документа: IWЕ_IWТ_МФ КВО_2008.doc

Тел/факс: (381) 036/ 383–269, 383–377 до 380
www.mfkv.kg.ac.yu
Е–пошта: office@mfkv.kg.ac.yu

Молим Вас да попуњену прелиминарну пријаву доставите до 31. октобра 2008.г. (у коверти или као дописницу).
Уколико желите да на овај начин образујете већи број кандидата, пријаву можете да ископирате или у еле–
ктронском облику преузмете са веб страница Машинског факултета Краљево.
За полазнике са подручја изван Краљева можемо да посредујемо у обезбеђивању резервације смештаја.
Приложена прелиминарна пријава не производи никакве обавезе, али организаторима специјалистичке обуке
помаже у стицању информација о броју потенцијалних кандидата.


Поштовани,
Уверен сам да Вам је познато да би требало да сва предузећа, погони, радионице и градилишта где се израђују
заварене конструкције, запошљавају адекватно обучене заваривачке кадрове. Не само из разлога задовољења
захтева стандарда ЕН 719 у вези запосленог особља и стандарда ЕН 729/ИСО 3834 који се односи на производне погоне, већ и ради опстанка на тржишту. Уочивши такво стање, односно процењујући потребе које из
тога произилазе, Машински факултет Краљево одлучио је да организује специјалистичку обуку за стицање
звања међународног инжењера заваривања (IWЕ), односно међународног технолога заваривања (IWТ). Поред
сопственог кадра, ангажују се предавачи са Машинских факултета из Ниша и Крагујевца, као и други међуна–
родно сертификовани предавачи за област заваривања.
Машински факултет Краљево – Центар за спајање и испитивање материјала – ЦеСИМ, реализује основну обуку
и атестирање заваривача и друге врсте обука из сродних области. Управо је у току основна обука осам заваривача за потребе Националне службе запошљавања.
Молим Вас да ову информацију проследите другим радним организацијама за које Вам је познато да постоји
потреба за образовањем инжењера или заваривача.
Срдачно Вас поздрављам,

Центар за спајање и испитивање
материјала
РУКОВОДИЛАЦ

___________________________
проф. др Миомир Вукићевић

ПРИЛОГ: Прелиминарна пријава кандидата за учешће на специјалистичкој обуци за европског инжењера и
технолога заваривања (IWЕ и IWТ).
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