IWE/IWT/IWS SPECIALIZACIJA 2020/21
E-učenje: 60 ur
Predavanja/vaje: 30 ur
Izobraževanje na daljavo 

Izpit: pisni in ustni

Specializacija se izvaja v skladu s smernicami in pooblastilom Mednarodnega
instituta za varilstvo (IIW) in je namenjena vsem, ki se pri svojem delu
srečujejo z varjenjem, obenem pa želijo poglobiti svoja znanja na tem
področju.
Specializacija je tudi priložnost, da varilski koordinatorji izpolnijo standardne
zahteve za kvalifikacijo v podjetjih, ki želijo pridobiti in vzdrževati certifikat
zagotavljanja kakovosti za varjenje po standardih ISO 3834, ISO 14731 in EN
1090.
Izobraževanje bo potekalo na daljavo, z delom predavanj in praktičnimi
vajami, ki bodo izvedene v varilnicah in laboratorijih Instituta za varilstvo.
NAMENJENO PREDVSEM ZA PODROČJA DELA
- organizacija proizvodnje
- tehnologija
- varilni nadzor
- kontrola
- projektiva
- vodja kakovosti (QA/QM)
VPISNI POGOJI
IWE: diploma iz inženirstva (vsaj triletni študij – I. bolonjska stopnja)
IWT: višje strokovno izobraževanje, srednja tehnična šola – 4 letna
IWS: srednja poklicna šola – 3 letna
DIPLOMA
Po uspešno zaključenem izobraževanju in opravljenih izpitih prejmejo
udeleženci mednarodno IIW diplomo, ki jo izda Slovensko društvo za varilno
tehniko (SDVT) v imenu Mednarodnega instituta za varilstvo (IIW). Diploma
je v angleškem jeziku in je mednarodno priznana.
CENA
IWE: 5.710 EUR + DDV
IWT: 4.844 EUR + DDV
IWS: 3.550 EUR + DDV
Za predprijave nudimo 10 % popust ter možnost plačila na 4 obroke za
podjetja.
Rok za predprijave je 1.10.2020.
DODATNE INFORMACIJE
T: +386 41 899 397 in +386 41 694 006
E: milos.jovanovic@i-var.si in arpad.koves@i-var.si
W: http://i-var.si/index.php/sl/izobazevanje/varilske-specializacije

E-učenje: 80 ur
Predavanja/vaje: 35 ur
Izpit: pisni in ustni

E-učenje: 44 ur
Predavanja/vaje: 18 ur
Izpit: pisni in ustni

E-učenje: 51 ur
Predavanja/vaje: 23 ur
Študija primera: 40 ur
Izpit: pisni in ustni

Po smernicah IAB-252r5-19 in IAB-195r3-18
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ptujska 19, SI-1000 Ljubljana, tel.: +386 (0)1 28 09 400, e-mail: info@i-var.si

