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INTERNATIONAL WELDING SPECIALIST
AIEx - Authorised Training Body
AIEx është Trup i Autorizuar Trajnimi nga ANB Austria për programet e Institutit Ndërkombëtar të Saldimit IIW.
Sistemi i IIW është i njohur në të gjithë botën dhe është arritur një marrëveshje me EWF (Federata Europiane e
Saldimit) për të zhvilluar një sistem ndërkombëtar të bazuar në Direktivat dhe Rregulloret e Kurrikulave, Trajnimeve
dhe Kualifikimeve të EWF.
IWS është një program ndërkombëtar, me kurrikul të zhvilluar nga Instituti Ndërkombëtar i Saldimit IIW
(International Institute of Welding), për kualifikimin e personelit supervizues sipas standardit
evropian/ndërkombëtar EN ISO 14731. Ne e sjellim këtë kurrikul në gjuhën shqipe (literatura)
Disa standarde produktesh (p.sh. EN 1090-2 Markimi CE për konstruksionet e çelikut, EN 15085-2 për mjetet
hekurudhore), brenda fushës së tyre të vlefshmërisë, rregullojnë ndër të tjera edhe kërkesat e sigurimit të cilësisë
së saldimeve. Për përmbushjen e këtyre kërkesave, është i nevojshëm edhe një supervizor saldimi me njohuri
teknike në përputhje me nivelin e kualifikimit.

Kriteret
Minimumi 3 vite eksperiencë e vërtetueshme me
konstruksionet metalike
Arsim i lartë në një nga fushat e inxhinierisë
(mekanike, mekatronike, ndërtimi, civile)
Ose arsim i mesëm profesional(mekanike), por
minimumi 5 vite eksperiencë
Njohuri të mira të gjuhës angleze
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Dokumentacioni
Mjet identifikues, (ID, Pass)
CV në gjuhën angleze
Letër referencë nga punëdhënësit ose vërtetim
punësimi (në anglisht)
Libreza e punës
Fotokopje/Skanim i diplomës
Certifikime të tjera evropiane/ndërkombëtare
nëse ka (p.sh certifikata saldimi, ose kualifikime
të tjera në lidhje me këtë fushë)
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INTERNATIONAL WELDING SPECIALIST
Kurs Përgatitor
-Bazat e konstruksioneve
-Vizatim dhe Përllogaritje Teknike
-Bazat e proceseve të saldimit
46 orë – (3-4 FJ)

IWS-0

Moduli 2 - Materialet metalike
dhe sjellja e tyre
-Struktura dhe karakteristikat
-Diagramet e fazave
-Çarjet dhe plasaritjet
-Trajtimet termike
-Korrozioni etj.
81 orë – (5 FJ)

IWS-1

IWS-2

Moduli 2 - Proceset dhe
aparatet
e saldimit
-Hyrje në teknologjinë e saldimit
-Proceset e saldimit
-Llojet e aparateve
-Procese të veçanta saldimi
-Standardet
72 orë – (4-5 FJ)

IWS – 0
-Testim me shkrim
Përllogaritjet dhe Vizatim
Teknik
-Testim MCT online për 4
fusha

Moduli 4 - Sigurimi i Cilësisë
-Kontrolli i cilësisë në prodhim
-Siguria dhe shëndeti
-Matjet, Kontrolli,
Gjurmueshmëria
-NDT
-Difektet dhe tolerancat
-Raste studimi
70 orë – (4-5 Fundjava)

IWS-3

IWS-4

Moduli 3 - Konstruksionet &
Përllogaritja e Ngarkesave
-Dizajni i bashkimeve me saldim
-Strukturat e salduara nën
ngarkesa të ndryshme
-Llojet e ngarkesave
-Pajisjet nën presion
31 orë (2FJ)

Testim me komision nga
ANB, për Modulet 1-4.

Testime të ndërmjetme
MCT online, në fund të
çdo Moduli

Për të qënë konkurrues në tregun vendas dhe atë global, kualifikimi i personelit
është një nga kërkesat bazë për kompanitë prodhuese. Mbikqyrja nga
profesionistë është thelbësore për procesin e saldimit, për optimizimin e kostove,
si dhe për të siguruar cilësinë e duhur të produktit final. Trajnimi i personelit është
mënyra më e mirë për të përmbushur kërkesat e klientëve, të cilat janë të
orientuara drejt një produkti me cilësi të lartë, kosto të ulët dhe dorëzim në kohë.
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PROGRAME TË TJERA IIW
INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOG

INTERNATIONAL WELDING ENGINEER

Një kandidat i cili përfundon me sukses
programin e IWT, pritet të ketë përfituar
njohuri të përgjithshme të aplikimeve me
saldim dhe të fitojë kompetencat dhe
aftësitë e nevojshme për të zgjidhur
probleme të nivelit mesatar, të menaxhojë
në detaj aplikimet me saldim në kompani, të
përcaktojë detyrat e personelit të saldimit,
etj.

Një kandidat i cili përfundon me sukses
programin IWE, përfiton njohuri të
avancuara dhe kritike për teknologjinë e
saldimit. Ai ka kompetenca dhe aftësi të
avancuara për nivelin e punës së kërkuar.
Është përgjegjës për vendimmarrjen në
raste komplekse të paparashikuara, mund
të zgjidhë probleme të komplikuara, dhe të
menaxhojë grupe profesionale.

Kontakt

NGA PRAKTIKA
PER PRAKTIKËN!

Technical Training
Paola Nace
Tel.: +355 (0) 44813303
Mob.: +355 (0) 69 700 0351
info@aie.al
saldime@aie.al
Web: www.aie.al
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