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WYKONAWCY : Centre for Factories of The Future | PARTNERZY : 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

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu fi nansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w nich zawartość merytoryczną.
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Projekt UniMET
IMO wprowadziła w roku 1978 międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, certyfikacji i pełnienia wacht przez marynarzy
(STCW), która ustanowiła minimalne wymagania dotyczące kształcenia i szkolenia marynarzy. Duże zmiany tych norm zostały przyjęte w latach
1995 i 2010. IMO przekazała odpowiedzialność za wprowadzenie i stosowanie tych norm rządom krajów, a Unia Europejska powołała EMSA
(Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego). EMSA zapewni, aby każde państwo członkowskie Unii Europejskiej wprowadziło te wymagania jak i
każdy kraj szukający wsparcia UE wprowadziło te wymagania.
Projekt UniMET ujednolici sposób prowadzenia Morskiej Edukacji i Szkolenia (ang. MET) marynarzy na podstawie konwencji STCW i wprowadziło
dobre praktyki w instytucjach partnerskich w celu rozpowszechnienia i wykorzystania tych programów w Europie i na świecie. W projekcie UNIMET
programy odniesione są do istniejących kursów modelowych IMO w celu zapewnienia zgodności ze standardami IMO. Wszelkie nowe odpowiednie
regionalne, krajowe, europejskie i międzynarodowe aktualizacje zostaną włączone do programów UNIMET. UNIMET będzie posiadał wyższe
wymagania niż STCW (która wprowadziła minimalne normy) oraz będzie promował wyższe standardy oraz dobre praktyki. Systemy zapewnienia
jakości i kontroli z instytucji partnerskich będą wykorzystywane do dostarczenia i utrwalenia programów UNIMET.
W projekcie UNIMET programy będą zgodne z kursami modelowymi IMO i będą zawierać następujące elementy:






Program SOS: Program dla oficerów wachtowych i starszych oficerów.
EGMDSS: platforma e-learningowa dla nawigatorów, którzy chcą odnowić wiedzę nt. GMDSS (Światowy System Łączności Morskiej w
Niebezpieczeństwie)
Sandardy MarTEL: międzynarodowe standardy morskiego języka angielskiego dla kadetów/oficerów wachtowych/starszych oficerów
Programy Sea Training: standardy kształcenia zawodowego dla oficerów wachtowych oraz książki praktyk zawodowych
Program mobilności TRAIN 4Cs: wymiana kadetów między krajami w celu podniesienia bezpieczeństwa nawigacji

More information about UniMET:
Centre for Factories of The Future,
Coventry University Technology Park,
Coventry CV1 2TT, UK
Tel: +44 (0) 24 76 236734
Email: info@unimet.pro;
Website: www.unimet.pro

