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Društvo alumnov diplomantov Oddelka za materiale
in metalurgijo
Tradicija ohranjanja stikov med diplomanti in Oddelkom za materiale in
metalurgijo (OMM) traja že vrsto let in seveda ni namenjeno le obujanju
spominov na študijska leta, temveč tudi zagotavljanju poklicne strokovne in
karierne povezanosti, izmenjavi dobrih praks med diplomanti, študenti in OMM,
hkrati pa predstavitev uspešnih posameznikov, ki s svojim delom dvigujejo tudi
ugled izobraževalne institucije, kjer so pridobili izobrazbo.
Na ustanovnem občnem zboru 23. 10. 2012 je bilo ustanovljeno Društvo
alumnov OMM – društvo diplomantov Oddelka za materiale in metalurgijo
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
Z ustanovitvijo Društva alumnov OMM želimo stkati trdne vezi med študenti,
diplomanti in prijatelji OMM. Njegove dejavnosti bodo:
• vzpostaviti in negovati povezanost in komunikacijo kot krepitev vezi med
diplomati vseh generacij;
• negovati pripadnost diplomantov šoli;
• aktivno sodelovanje pri razvoju metalurške stroke;
• promocija dosežkov članov društva;
• prispevati k večji prepoznavnosti diplomantov tako doma kot v tujini, v
javnem in zasebnem sektorju;
• ustvarjati in spodbujati sodelovanje med člani Društva alumnov OMM in
gospodarskimi subjekti ter drugimi družbenimi institucijami;
• zagotoviti možnost sodelovanja diplomantov pri razvijanju novih
izobraževalnih programov;
• prispevati k osebnemu in strokovnemu razvoju posameznikov in organizacij;
• aktivno sodelovanje pri razvoju družbe;
• diplomantom omogočiti druženje in povezovanje.
Delovanje Društva alumnov OMM bo odvisno predvsem od vašega sodelovanja.
Mnoge med vami spremlja zgodba o uspehu. Delite jo z drugimi člani kluba
ali z bodočimi diplomanti in soustvarjajte njihovo karierno pot. V Društvu
alumnov OMM lahko delujete kot predavatelji, vodite okrogle mize, prispevate
članek ali novice, pomagate pri organizaciji alumnidogodkov ali sponzorirate
alumnidogodke. Vsaka pomoč in ideja bosta dobrodošli. Vaše cenjene
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komentarje, predloge in pobude pošljite na:
http://www.ntf.uni-lj.si/omm/index.php?page=static&item=1225.

Slika 1. Ustanovni zbor Društva alumnov Oddelka za materiale in metalurgijo Univerze
v Ljubljani 23. 10. 2012

Članstvo v društvu je prostovoljno.
Član društva lahko postane vsak, ki je uspešno končal kateri koli javno veljavni
program izobraževanja, ki ga izvaja ali ga je izvajal Oddelek za materiale in
metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ali organizacija,
ki je pravni prednik te fakultete. Članstvo v društvu se začne s podpisom pristopne
izjave, v kateri podpisnik izjavi voljo, da postane član društva in navede leto
diplome, magisterija oz. doktorata ter izjavi, da dovoljuje društvu vpogled v
evidenco diplomirancev fakultete. Če iz evidence diplomirancev fakultete ni
razvidno, kateri javno veljavni program izobraževanja je končal prijavitelj,
odloči o članstvu upravni odbor po izvedenem postopku, v katerem se ugotovi,
ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za pridobitev članstva.
Društvo ima redne, častne ter pridružene člane.
Člani društva so lahko tudi pravne osebe, ki zaposlujejo diplomante fakultete.
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