Društvo ima 2 sekciji:
• Mreža mlade generacije MMG,
• Ženska sekcija Alfa.

Mreža mlade
generacije

Mreža mlade generacija (MMG) je skupina, sedanjih in bodoËih
strokovnjakov, ki so zaradi svoje mladosti še posebej pozorni na
vprašanja o znanosti, okolju, napredku in prihodnosti
tako sebe kot tudi sveta.
MMG se zavzema za podporo ustvarjalnosti mladih, krepitev
njihovih sposobnosti obvladovanja globalnih znanj in
tehnološkega napredka na jedrskem podroËju. MMG pospešuje
obvešËanje in izobraževanje mladih znanstvenikov, inženirjev,
tehnikov in usposobljenega osebja vseh jedrskih strok, pri Ëemer
teži k usklajenemu prenosu znanja, ki bo odražalo tako potrebe
mladih kot industrije. MMG spodbuja svoje Ëlane k predstavitvi
svojih idej, katere tudi pomaga udejaniti.
MMG se aktivno vkljuËuje v delovanje društva tako, da
organizira predstavitev društva na razliËnih sejemskih
prireditvah, organizira strokovno vodenje po razstavah,
informira študente in jim svetuje pri vprašanjih povezanih
z jedrsko tehnologijo, možnostmi za nadaljnje izobraževanje
in zaposlitvijo. MMG organizira okrogle mize, strokovne
ekskurzije ipd., veË let zapored pa organizira tudi turnir v
odbojki z zakljuËnim piknikom.
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Ženska
sekcija Alfa

Ustanovljeno 1991
Ženska sekcija Alfa je nastala zaradi potrebe po obvešËanju javnosti o
jedrskih in sevalnih dejavnostih, pri katerih delujejo ženske. Alfa skrbi
za izmenjavo informacij znotraj sekcije, druženje, povezovanje poklicev
znotraj sekcije, ter organizacijsko podporo ženskam na podroËju uporabe
jedrske znanosti in tehnologije v miroljubne namene. Alfa skrbi tudi
za povezovanje in sodelovanje s sekcijami znotraj DJS in podobnimi
združenji doma in v tujini.
Alfa se aktivno vkljuËuje v delovanje društva tako, da skrbi za
organizacijo predavanj za splošno javnost s podroËja jedrskih oziroma
sevalnih dejavnosti v sodelovanju s strokovnjaki iz Slovenije in tujine,
skrbi za organizacijo družabnih aktivnosti DJS, za redno obvešËanje in
poroËanje v Jedrcu ter sodelovanje pri razliËnih dejavnostih DJS. Ženska
sekcija Alfa je vkljuËena v svetovno organizacijo Women in Nuclear
Global. Sodeluje tudi z neformalno zvezo slovenskih ≤ziËark.

Zgibanko je za DJS pripravila MMG • http://www.djs.si/mmg/ • Izdelavo zgibanke je so≤nanciralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
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