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Slogan zveze:

Društvo tehničnih vodij površinsko odkopavanje.

Kratek opis zveze:

Smo del svetovne organizacije IAESTE z več kot 60-letno tradicijo, ki delodajalcem (tako v
industriji kot tudi v raziskovalnih ustanovah) omogoča, da pri njih za 6 - 52 tednov študijsko
prakso opravljajo študentje s celega sveta, prav tako pa slovenskim študentom omogočamo, da
svojo prakso opravljajo skoraj kjerkoli v tujini. Poskrbimo za nastanitev študentov, jim
pomagamo in svetujemo pri urejanju vize (če je potrebna) in ostale potrebne dokumentacije ter
organiziramo izlete po Sloveniji in druge prostočasne dejavnosti. Ponujamo možnost opravljanja
prakse v več kot 80 državah sveta, tudi v državah, kjer je pridobitev delovnih dovoljenj precej
težavna. Prisotni smo v Ljubljani in Mariboru, kjer imamo svoje lokalne odbore (LC), v tih dveh
mestih je tudi največ delodajalcev, ki ponuja študijsko prakso, svojo dejavnost pa se trudimo
izvajati tudi drugod po Sloveniji. Poleg izmenjave praks organiziramo in se udeležujemo tudi
dogodkov, kjer se naši člani izobražujejo in motivirajo za delovanje v organizaciji, kjer javnost
obveščamo o našem delovanju.

Ključne dejavnosti:

Mednarodna izmenjava študentskih praks s področja tehnike in naravoslovja.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Prihajamo z najrazličnejših tehniških in naravoslovnih študijskih smeri, vsi pa smo mednarodno
orientirani, imamo izkušnje z organizacijo dogodkov in timskim delom.
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Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Smo neprofitna organizacija, v celoti vodena s strani študentov prostovoljcev, ki omogoča
študentom enkratno izkušnjo odhoda na plačano strokovno prakso v tujino s področja tehnike in
naravoslovja.

Kontakt:

E-pošta:

slovenia@iaeste.org

E-pošta:

ljubljana@iaeste.si

E-pošta:

maribor@iaeste.si
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