
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ (IWE) 

Τν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο νδεγεί, κεηά από 

επηηπρεκέλε δηαδηθαζία εμεηάζεωλ, ζηελ 

απόθηεζε ηνπ Δηεζλώο αλαγλωξηζκέλνπ 

Διπλώμαηορ ηος Μησανικού Σςγκολλήζεων 

(International Welding Engineer) ην νπνίν  

πξνδηαγξάθεηαη θαη ζηα  πξόηππα ΕΝ ISO 

3834, ΕΝ ISO 14731 θαη EN 1090. 

Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 

1.   Δηπιωκαηνύρνη ΑΕΙ θαη Πηπρηνύρνη ΤΕΙ    

2. Πηπρηνύρνη Σηξαηηωηηθώλ Αθαδεκηώλ κε  

Μεηαπηπρηαθό Τίηιν Σπνπδώλ (MSc)   

3.  Απόθνηηνη Παλεπηζηεκίωλ ηνπ εμωηεξηθνύ, νη 

νπνίνη ηθαλνπνηνύλ ηηο ζπλζήθεο έληαμεο ζην 

πξόγξακκα εθπαίδεπζεο όπωο απηέο νξίδνληαη 

από ην Δηεζλέο Ιλζηηηνύην Σπγθνιιήζεωλ – IIW, 

γηα ηε ρώξα από ηελ νπνία απνθνίηεζαλ. 

Τν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο  

ξεκινά ζηιρ 18 Οκηωβπίος, 2013 

έρεη δηάξθεηα 441 ωξώλ από ηηο νπνίεο νη 60 

ώπερ αθοπούν ππακηικέρ εθαπμογέρ και 

αζκήζειρ, ελώ ζα δηεμάγεηαη Παπαζκεςή  

(17:00 – 21:00), Σάββαηο και Κςπιακή (09:00 

– 17:00) δύο θοπέρ ηον μήνα.  

Οη εηζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

διακεκπιμένα ζηελέση ηηρ βιομησανίαρ θαη 

Μησανικοί Σςγκολλήζεων με μεγάλη 

εμπειπία.  

Τν θόζηνο παξαθνινύζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 6.500 € 

πιένλ ηνπ θόζηνπο  εμεηάζεωλ  θαη  έθδνζεο  

ηνπ  Δηπιώκαηνο θαη κπνξεί λα θαιπθζεί από 

ην 0,45 % ηηρ  επγοδοηικήρ ειζθοπάρ  ΛΑΕΚ 

πνπ θαηαβάιινπλ νη εηαηξείεο. 

Τν πξόγξακκα ρωξίδεηαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο 

ελόηεηεο (Μodules) θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε. 

Ελδεηθηηθά ηα πεξηερόκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ηα αθόινπζα: 

Module 1: Welding processes and 

equipment, (90 h) 

Welding technology, cutting, power sources, 

welding methods and processes, special 

welding processes, soldering and brazing, 

automations, welding of plastics. 

Module 2: Materials and their behavior 

during welding (115 h)  

Steel structures, alloys, heat treatment, 

formation of cracks, cast iron, non ferrous 

metals, metallography. 

Module 3: Construction and design (62 h)  

Joint design, materials strength, seams 

calculation, seams under different loading 

conditions, design of aluminium structures, 

fracture mechanics. 

Module 4: Fabrication, applications 

engineering, (114 h)  

QA, QC, residual stresses and distortion, 

health and safety, Non Destructive Testing, 

repair welding, case studies.  

 

Κάζε ελόηεηα θαηνρπξώλεηαη κε γξαπηέο 

εμεηάζεηο, ελώ ζην ηέινο αθνινπζεί κηα 

πξνθνξηθή εμέηαζε.  

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και Αιηήζειρ 

Σςμμεηοσήρ: 
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