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DALVIAI: Centre for Factories of The Future | PARTNERAI: TUDEV Institute of Maritime Studies; Satakunta University of Applied Sciences; Centre for Development Works;
Maritime Institute William Barentsz; Spinaker d.o.o; The Ship Owners Research Consortium; Polytechnic University of Catalonia; Lithuanian Maritime Academy

Šį projektą finansuoja Europos Komisija. Publikacija atspindi autoriaus nuomonę ir Europos Komisija nėra
atsakinga už pateiktą informaciją.
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UniMET projektas
TJO parengė ir 1978 m. patvirtino Tarptautinę Konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo (STCW), kurioje nurodyti minimalūs
reikalavimai jūrininkų apmokymui ir rengimui.
Pagrindiniai šių standartų pakeitimai buvo priimti 1995 ir 2010 metais. Už šių standartų taikymą TJO atsakomybę perdavė nacionalinėms
vyriausybėms. Europos Sąjunga įsteigė Europos jūrų saugumo agentūrą (EMSA) STCW standarto įgyvendinimo priežiūrai ES šalyse ir šalyse,
siekiančiose tapti ES narėmis.
UniMET siekia suvienodinti jūrininkų mokymo ir ruošimo pagrindus pagal STCW reikalavimus, atsižvelgiant į partnerių gerąją patirtį, bei platinti šias
programas visoje Europoje ir pasaulyje. UniMET programos yra susijusios su esamais TJO modeliniais kursais, kas užtikrina atitikimą tarptautiniams
TJO reikalavimams. Bet kurie vietiniai, nacionaliniai, Europos ir tarptautiniai pakeitimai turėtų būti įtraukti į UniMET programas. UniMET tikslas yra ne
tik laikytis STCW minimalių reikalavimų, bet ir juos pranokti. Partnerių institucijų kokybės užtikrinimo ir kontrolės sistemos gali būti naudojamos
UniMET programų įgyvendinimui, bei taikymui.
UniMET programos bus suderintos su TJO modeliniais kursais, bei į jų sudėtį bus įtraukti šie elementai:
- SOS programos: parengtos integruotos programos budintiems padėjėjams ir vyresniesiems pareigūnams;
- EGMDSS: e - mokymo platforma, kurią naudoja laivavedžiai siekantys atnaujinti savo žinias apie globalinę jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemą
(GMDSS);
- MarTEL standartai: jūrinės anglų kalbos tarptautiniai standartai skirti praktikantams, budintiems padėjėjams ir vyresniesiems pareigūnams;
- Sea Training Programmes/Portfolios (Mokymų jūroje programos/paketas): mokymų budintiems padėjėjams jūroje pravedimas ir jų
registravimas dienyne;
- TRAIN 4Cs mobilumo programos: tarptautinis studentų mobilumas, siekiant pagerinti saugumą jūroje.
UniMET projekto partneriai turi žinių ir patirties jūrininkų mokyme ir ruošime. UniMET projektas apjungia įvairias institucijas ir profesines
organizacijas, turinčias ilgametę patirtį vadovavimo ir dalyvavimo ES ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su aukštojo mokslo ir profesinio
mokymo jūrininkų rengimo programų harmonizavimu ir standartizavimu Europoje ir visame pasaulyje pagal Lisabonos sutartį ir Bolonijos susitarimą.
Daugiau informacijos apie UniMET:
Centre for Factories of The Future,
Coventry University Technology Park,
Coventry CV1 2TT, UK
Tel: +44 (0) 24 76 236734
El. paštas: info@unimet.pro;
Interneto svetainė: www.unimet.pro

