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Deliverable description
To facilitate the exploitation of project results, partners aim to develop a concerted model for the recognition
and certification of maritime pilots’ qualifications. This approach seeks to ensure that the new model is
efficient as to become a reference point and applicable for different categories of stakeholders. As a matter
of fact, it is important that the project partners’ are provided with further information and input from the
latter to improve the project results accordingly. In order to involve a large number of stakeholders and
provide the consortium with their input, partners will create and promote through different means the use of
an online consultation tool that will be available on the project website. The consultation tool will be
developed in the form of a user-friendly questionnaire prepared by an expert. Qualitative and quantitative
results will contribute to the final model draft.

Online Consultation – Intro
Welcome to the online consultation of the CERTIPILOT project!
CERTIPILOT is a Lifelong Learning project co-financed by the EU whose objective is the mutual recognition of maritime pilots’
qualifications acquired through vocational training, i.e. the training carried out after becoming a licensed pilot.
At European level there are common standards in relation to vocational training for all professions, both for the adjudication of
credits to the training undertaken and for the identification of levels achieved after the completion of the training. These
standards are the European Credits system for Vocational Training (ECVET) and the European Qualification Framework (EQF)
respectively.
CERTIPILOT will apply for the first time such standards to vocational training and professional development of maritime pilots
thus facilitating the mutual recognition of qualifications and contributing to upgrade the skills and knowledge of maritime pilots
through a more effective training framework.
Finally, the CERTIPILOT model could also be used by pilots’ organisations as a decision-making tool to plan professional
learning paths or to identify the training corresponding to a specific skill or competence to be enhanced.
CERTIPILOT particularly focuses on those competences needed for maritime pilots in relation to environmental protection and
risk prevention in ports and passage areas.

Çevrimiçi konsültasyon-Sunum
Certipilot projesininin çevrimiçi konsültasyonuna hoşgeldiniz

Certipilot kılavuz kaptanların örneğin ehliyetli bir kılavuz olduktan sonraki mesleki eğitimleri
boyunca edindikleri niteliklerin karşılıklı tanınmasını amaçlayan ve Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen bir ömürboyu öğrenme projesidir.
Avrupa’da tüm iş kolarındaki mesleki eğitimlerde alınan eğitime verilen puan ve eğitimin
tamamlanmasından sonra kazanılan seviye için ortak standartlar mevcuttur.
Bu standartlar sırasıyla Avrupa Mesleki Eğitim Kredi Sistemi (ECVET) ve Avrupa Kalite Sistemi’dır
(EQF).
Certipilot mesleki eğitim ve kılavuz kaptanların mesleki gelişimi konusunda ilk kez bu standartlar
için başvuruda bulunarak kılavuz kaptanların daha etkin bir eğitim sistemiyle
Yetenek ve bilgilerinin arttırılmasına katkıda bulunacak ve edinilen vasıfların karşılıklı tanınmasına
olanak tanıyacaktır.

Sonuç olarak Certipilot modeli kılavuzluk teşkilatlarınca mesleki eğitim metotlarını ve ilerletilmesi
gereken belli bir beceri ve yetenek için belirlenmesi gereken uygun eğitimi planlamak üzere karar
verici bir mekanizma olarak da kullanılabilir.

Certipilot özellikle limanlarda ve su yollarında çevreyi koruma ve riskleri önleme bağlamında
kılavuz kaptanların ihtiyaç duydukları yeteneklerin üzerinde odaklanır.
Guide to compile the CERTIPILOT questionnaire:
Three sections compose the questionnaire, each one corresponding to an occupational standard related to the environmental
protection and risk prevention in ports and passage areas.
.

Step 1: Validating the Occupational Standard
WHAT IS AN OCCUPATIONAL STANDARD?
An occupational standard is a statement specifying the standard of performance that an individual is expected to achieve when
carrying out a function in the workplace.
The standard is a benchmark for those performing the same job in any workplace because it embodies the most appropriate
way to perform the task.
The occupational standards identified answer the question:
“What shall a maritime pilot do to further enhance environmental protection and risk prevention in ports and passage areas?
Step 2: Validating the Knowledge
WHAT IS KNOWLEDGE?
Knowledge is what is known in a particular field, namely the theoretical or practical understanding of a subject thanks to
information and skills acquired through experience or education.

The knowledge identified under each occupational standard answers the question:
“What does a maritime pilot need to know in relation to (the occupational standard)?”
Step 3: Validating Skills
WHAT IS A SKILL?
A skill is the ability to do something well coming from one’s knowledge, practice, aptitude. It can be a natural talent like singing,
or painting or dancing or something you have been taught and have a great deal of experience in such as a profession like
Carpentry, Nursing, or Piloting Ships.
The section of the questionnaire related to skills answers the question:
“What shall a maritime pilot be able to do in relation to (the occupational standard)?”

Step 4: Validating the Performance Criteria
WHAT ARE THE PERFORMANCE CRITERIA?
The performance criteria are the evaluation of the standards related to one’s occupation, meaning the identification of the
elements to be assessed in a profession or in a specific task of the job.
The section of the questionnaire related to the performance criteria answers the question: “What shall be assessed on a
maritime pilot job performance in relation to the occupational standard identified?”

When filling the questionnaire, we ask you to indicate if you agree or not with what the CERTIPILOT team identified. If you
deem that there is something to be changed or added, please use the spaces for comments available at the end of every
section.
We are also attaching all the presentations made during the launch event of the Certipilot international consultation that was
held at the Intercontinental Hotel, St. Julian’s Malta on July 20.
Good luck with the questionnaire and thank you very much for your contribution!
The CERTIPILOT team

Certipilot anketini derlemek için kılavuz
Üç bölümden oluşan ankette her bir bölüm limanlarda ve su yollarında çevreyi koruma ve riskleri
önleme bağlamında bir mesleki standarta denk gelir
Adım 1:Mesleki standartı belirlemek
Mesleki standart nedir ?
Bir mesleki standart kişinin iş yerinde bir yükümlülüğü yerine getirirken gerçekleştirmesi beklenen
performans standartını açıklayan ifadedir.
Standart işi gerçekleştirmenin en uygun yolunu belirlediği için iş yerinde aynı işi yapanlar için temel
ölçüdür.
Belirlenen mesleki standartlar şu soruya cevap verir.
“Limanlarda ve su yollarında çevreyi korumak ve risk önlemlerini arttırmak adına bir kılavuz kaptan
ne yapmalıdır ?
Adım 2 :Bilginin Onaylanması
Deneyimle veya eğitimle edinilen beceriler ve bilgi sayesinde belli bir alanda teorik veya pratik
anlayışla bilinenlere bilgi deriz.Her mesleki standartla ilgili olarak tanımlanan bilgi şu soruya cevap
verir.
Mesleki standartlarla ilgili olarak bir kılavuz kaptan neyi bilmelidir ?
Adım 3 : Becerilerin Onaylanması
Beceri nedir ?

Beceri bir kişinin bilgi,deneyim ve yeteneğiyle bir şeyi iyi yapma yeteneğidir.Şarkı söylemek,resim
yapmak veya dans etmek gibi doğal bir yetenek olabileceği gibi marangozluk,hemşirelik veya
gemilerin kılavuzlanması gibi mesleklerde olduğu gibi size öğretilen ve geniş bir deneyime sahip
olunan bir şey olabilir.
Becerilere ayrılan anket bölümü şu soruya cevap verir.
Mesleki standartlarla ilgili olarak bir kılavuz kaptan neyi yapabilmelidir ?
Adım 4 . Performans kriterlerini onaylamak
Performans kriteri nedir ?
Performans kriteri kişinin işiyle ilgili olarak bir meslekte veya işin bellin bir bölümünde
değerlendirilecek unsurların tanımlanması anlamına gelen standartların değerlendirilmesidir.
Anketin performans kriteri ile ilgili bölümü şu soruya cevap verir : “Tanımlanan mesleki standartla
ilgili olarak kılavuz kaptanın iş performansında hangi unsurlar değerlendirilmelidir ?”
Anketi doldururken Certipilot ekibinin tespitlerini onaylayıp onaylamadığınızı belirtmenizi
istiyoruz.Eğer değişmesini ya da ilave edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorsanız her
bölümün sonundaki yorumlar için ayrılmış boşluğu kullanınız.
Ayrıca 20 temmuz’da Malta St.Julian’s Hotel Intercontinental’de toplanan uluslar arası
konsültasyonda yapılan tüm sunumları ekliyoruz.
Ankette iyi şanslar ve katkınız için çok teşekkürler…
CERTIPILOT Ekibi

Questionnaire – Start
Occupational Standard for Maritime Pilots
in Maritime Safety and Environmental Protection
Technical Competences
MPMSEPTC 501 Able to give advice to the Captain to manoeuvre and handle the ship in emergency circumstances in his
designated port
MPMSEPTC 502 Able to give advice to the ship Captain in order to avoid and or minimise pollution in emergency circumstances
in his designated port
MPMSEPTC 503 Able to participate in rescue procedures in emergency circumstances in his designated port

Technical Competence
MPMSEPTC 501 Able to give advice to the Captain to manoeuvre and handle the ship in emergency circumstances.
Overview:
This competence is about the ability of pilots to give advice to the Captain to manoeuvre and handle the ship in emergency
circumstances.By Emergencies it is understood incidents occurring through external or internal factors which may cause injury
or loss of human life, cause pollution, and/or damage to property.
Performance Criteria:
1. Maintains good communication with the Captain, Authorities and all the parties involved in the dealing with the emergency.
2. Use and relay the information displayed on the bridge navigational aids or given by the crew.
3. Coordinate with the Captain and the Authorities on the most appropriate actions to be taken in that emergency.
4. Support the Captain in different types of emergencies.
5. Takes into consideration the effects of weather conditions on that emergency.
Required Knowledge:
Knows:
1. How to notify the relevant authorities and call for the required assistance.
2. What needs to be communicated to the parties involved in the dealing with emergency (Captain, Bridge team, Authorities,
etc.).
3. How to anticipate the effects of that emergency
4. How to interpret the information displayed on the bridge navigational aids or given by the crew.
5. How different types of emergencies are handled.
6. How weather conditions can effect that emergency.
Able to:
1. Maintain good communication with the Captain, Authorities and all the parties involved in the dealing with emergency.
2. To use and relay the information displayed on the bridge navigational aids or given by the crew.

3. Coordinate with the Captain and the Authorities on the most appropriate actions to be taken in that emergency.
4. To support the Captain in different types of emergencies.
5. Interpret the effects of weather conditions in the light of that emergency.

Anket – Başla
Denizde güvenlik ve çevre korumasında kılavuz kaptanlar için mesleki standartlar
EQF Seviye 5
Teknik yeterlilikler
MPMSEPTC 501 Tayin edildiği limanda acil durumlarda geminin sevk ve manevrası ile ilgili gemi
kaptanına tavsiyede bulunabilmeli.
MPMSEPTC 502 Tayin edildiği limanda acil durumlarda kirliliği önlemek ya da azaltmak için gemi
kaptanına tavsiyede bulunabilmeli.
MPMSEPTC 503 Tayin edildiği limanda acil durumlarda kurtarma prosedürlerine iştirak edebilmeli
EQF Level 5
Teknik yeterlilik
MPMSEPTC 501 Tayin edildiği limanda acil durumlarda geminin sevk ve manevrası ile ilgili gemi
kaptanına tavsiyede bulunabilmeli
Genel bakış
Bu yeterlilik kılavuz kaptanların acil durumlarda kaptana geminin sevk ve manevrası ile ilgili
tavsiyede bulunabilmeleri hakkındadır.Acil durumlarla iç ve dış faktörler sebebiyle can
kaybına,yaralanmaya,kirliliğe ve mal hasarına yol açabilen olaylar anlaşılır.
Performans kriteri
1.Kaptan ,otoriteler ve acil durumla uğraşan tüm taraflarla iyi iletişimi sürdürür.
2.Mürettebat tarafından sağlanan veya köprüüstü seyir yardımcılarında gösterilen bilgileri kullanır
ve gönderir.

3.Acil durumda alınması gereken en uygun önlemler konusunda kaptan ve otoritelerle
koordinasyon kurar.
4.Farklı tiplerdeki acil durumlarda kaptana destek olur.
5.Acil durum üzerinde hava koşulları etkilerini dikkate alır.

İstenen Bilgi
Şunları bilir :
1.Otoritelere nasıl bildirim yapılacağını ve İstenen yardımın nasıl çağrılacağını
2.Acil durumla uğraşan taraflara nelerin iletilmesi gerektiğini (Kaptan,köprüüstü ekibi,otoriteler vs.)
3.Acil durumun etkilerini önceden görmeyi
4.Mürettebat tarafından sağlanan veya köprüüstü seyir yardımcılarında gösterilen bilgiyi nasıl
yorumlayacağını
5.Farklı tipteki acil durumlardı yönetmeyi
6.Hava koşullarının acil durumu nasıl etkileyebileceğini

Şunları yapabilir
1.Kaptan ,otoriteler ve acil durumla uğraşan tüm taraflarla iyi iletişimi sürdürür.
2.Mürettebat tarafından sağlanan veya köprüüstü seyir yardımcılarında gösterilen bilgileri kullanır
ve gönderir.
3.Acil durumda alınması gereken en uygun önlemler konusunda kaptan ve otoritelerle
koordinasyon kurar.
4.Farklı tiplerdeki acil durumlarda kaptana destek olur.
5.Acil durumun gereklerine göre hava koşulları etkilerini değerlendirir.

Online Consultation
MPMSEPTC 501 Able to give advice to the Captain to manoeuvre and handle the ship in
emergency circumstances.
1. Do you agree that pilots in order to acquire the ability to give advice to the Captain to manoeuvre and handle the ship in
emergency circumstances need to:
1.1.1 Know how to notify the relevant Authorities and call for the required assistance

Yes
No

1.1.2 Know what needs to be communicated to the parties involved in the dealing with emergency (Captain, Bridge team,
Authorities, etc.)

Yes
No
1.1.3 Know how to anticipate the effects of that emergency

Yes
No
1.1.4 Know how to interpret the information displayed on the bridge navigational aids or given by the crew.
Yes
No
1.1.5 Know how different types of emergencies are handled

Yes
No
1.1.6 Know how weather conditions can effect that emergency

Yes
No

Çevrimiçi konsültasyon
MPMSEPTC 501 Acil durumlarda geminin sevk ve manevrası ile ilgili gemi kaptanına tavsiyede
bulunabilmeli
1. Kılavuz kaptanların acil durumlarda geminin sevk ve manevrası ile ilgili gemi kaptanına
tavsiyede bulunabilme yeteneğini kazanmaları için sizce aşağıdakilere İhtiyaç duyarlar mı ?

1.1.1.

Otoritelere nasıl bildirim yapılacağını ve İstenen yardımın nasıl çağrılacağını
bilir.

.Evet
.Hayır

1.1.2.

Acil durumla uğraşan taraflara nelerin iletilmesi gerektiğini (Kaptan,köprüüstü
ekibi,otoriteler vs.) bilir.
.Evet
.Hayır

1.1.3.

Acil durumun etkilerini öngörmeyi bilir.
.Evet
.Hayır

1.1.4. köprüüstü seyir yardımcılarında gösterilen veya mürettebat tarafından sağlanan
bilgileri yorumlamasını bilir.

.Evet
.Hayır

1.1.5. Değişik tipteki acil durumların nasıl yönetileceğini bilir.
.Evet
.Hayır
1.1.6.Hava koşullarının acil durumu nasıl etkileyeceğini bilir.

.Evet
.Hayır
1. Do you agree that pilots in order to acquire the ability to give advice to the Captain to manoeuvre and handle the ship in
emergency circumstances need to:
1.2.1 Be able to maintain good communication with the Captain, Authorities and all the parties involved in the dealing with
emergency

Yes
No
1.2.2 Be able to use and relay the information displayed on the bridge navigational aids or given by the crew

Yes
No

1.2.3 Be able to coordinate with the Captain and the Authorities on the most appropriate actions to be taken in that emergency

Yes
No
1.2.4 Be able to support the Captain in different types of emergencies

Yes
No
1.2.5 Be able to interpret the effects of weather conditions in the light of that emergency

Yes
No
Do you suggest additional knowledge or skills?
Please specify:

1. Kılavuz kaptanların acil durumlarda geminin sevk ve manevrası ile ilgili gemi kaptanına
tavsiyede bulunabilme yeteneğini kazanmaları için aşağıdakilere İhtiyaç duyduklarına
katılıyor musunuz ?
1.2.1. Kaptan ,otoriteler ve acil durumla uğraşan tüm taraflarla iyi iletişimi sürdürebilir.

.Evet

.Hayır
1.2.2. köprüüstü seyir yardımcılarında gösterilen veya mürettebat tarafından sağlanan
bilgileri kullanabilir ve iletebilir.

.Evet

.Hayır
1.2.3.Acil durumda alınması gereken en uygun önlemler konusunda kaptan ve otoritelerle
koordinasyon kurabilir.
.Evet

.Hayır

1.2.4. Farklı tiplerdeki acil durumlarda kaptana destek olabilir..
.Evet

.Hayır

1.2.5. Acil durumun gereklerine göre hava koşulları etkilerini yorumlayabilir.

.Evet

.Hayır
İlave bir bilgi veya yeterlilik öneriyor musunuz ?Lütfen açıklayınız.

Technical Competences
MPMSEPTC 502 Uses knowledge and skills to avoid and or minimise pollution.
Overview:
This competence is about to avoid, prevent and minimize pollution.

Performance Criteria:

1. Knows and applies local emergency plans to prevent or contain pollution.
Required Knowledge

Required Skills
Able to:

Knows:

1. Apply local emergency plans to prevent or

1. Local emergency plans concerning anti-pollution.

contain pollution.

2. The properties of dangerous cargoes.

2. Recognize and prevent situation of possible

3. The effect of dangerous cargo spillage in the environment.

pollution.

4. The effect of ship fuel/oil tanks spillage in the environment.
5. How the spillage of other dangerous substances carried on board affect
the environment.

2. Do you agree that pilots in order to acquire the competences to avoid, prevent and minimize pollution need to:
2.1.1 Know local emergency plans concerning anti-pollution

Yes
No
2.1.2 Know the properties of dangerous cargoes

Yes
No
2.1.3 Know the effect of dangerous cargo spillage in the environment

Yes
No
2.1.4 Know the effect of ship fuel/oil tanks spillage in the environment

Yes
No
2.1.5 Know how the spillage of other dangerous substances carried on board affect the environment

Yes
No

Teknik yeterlilikler
MPMSEPTC 502 Kirliliği önlemek ve azaltmak için bilgi ve becerileri kullanır.
Grnel bakış
Bu yeterlilik kirliliği önleme ve azaltma hakkındadır.
1.Kirliliği önlemek veya kontrol altına almak için yerel acil durum planlarını bilir ve uygular
İstenen bilgiler

İstenen yeterlilikler
Yapabilir:

Bilir:
1. Kirliliğe karşı yerel acil durum planlarını
2. Tehlikeli yüklerin içeriğini
3. Tehlikeli yükün yayılmasının çevre üzerindeki

1.

Kirliliği

edebilmek

önlemek
için

yerel

veya

kontrol

acil

durum

planlarını uygular..
2. Olası kirliliği görür ve durumu

etkisini.
4. Geminin yakıt tanklarından olan yayılmanın çevre

önler..

üzerinde etkisini
5. Gemi üzerinde taşınan diğer tehlikeli maddelerin
yayılmasının çevreyi nasıl etkileyeceğini.

2. Kılavuz kaptanlar kirliliği önlemek ve azaltmak adına kazanacakları yeterliliklerde aşağıdakilere
ihtiyaç duyduklarını düşünüyor musunuz ?

2.1.1. Kirlilikle ilgili yerel acil durum planlarını bilir.
.Evet

.Hayır
2.1.2. Tehlikeli yüklerin içeriğini bilir.
.Evet

.Hayır

2.1.3. Tehlikeli yükün yayılmasının çevre üzerindeki etkisini bilir.

.Evet

.Hayır
2.1.4. Geminin yakıt tanklarından olan yayılmanın çevre üzerinde etkisini bilir.

.Evet

.Hayır
2.1.5. Gemi üzerinde taşınan diğer tehlikeli maddelerin yayılmasının çevreyi nasıl etkileyeceğini
bilir.

.Evet

.Hayır
2. Kılavuz kaptanlar kirliliği önlemek ve azaltmak adına kazanacakları yeterliliklerde aşağıdakilere
ihtiyaç duyduklarını düşünüyor musunuz ?
2.2.1. Kirliliği önlemek veya kontrol edebilmek için yerel acil durum planlarını uygulayabilir.

.Evet

.Hayır
2.2.2.Olası kirliliği görür ve durumu önleyebilir.

.Evet
.Hayır
2.2.3. İlave bir bilgi veya yeterlilik öneriyor musunuz ?Lütfen açıklayınız.

MPMSEPTC 503 Participates in Rescue operations.

Overview:
This competence is about assisting the Authorities in rescue operations.
Performance Criteria:
1.

Assisting in the SAR (Search And Rescue) in accordance with international, national and local guidelines and standard
procedures.

Required Knowledge

Required Skills

Knows:

Able to:

1. Knowledge of international, national and local SAR (Search

1. Apply international, national and local procedures in the

And Rescue) procedures.

SAR (Search And Rescue).

2. Knowledge of emergency response plans.

2. Utilize procedures to recover rescued persons.

3. Personal Survival Techniques.

3. Recognize and prevent risk/dangerous situations.

3. Do you agree that pilots in order to acquire the competences to assist the Authorities in rescue operations need to:
3.1.1 Know international, national and local SAR (Search And Rescue) procedures

Yes
No
3.1.2 Know emergency response plans

Yes
No
3.1.3 Know Personal Survival Techniques

Yes
No
3.2.1 Be able to apply international, national and local procedures in the SAR (Search And Rescue)

Yes
No

3.2.2 Be able to utilize procedures to recover rescued persons

Yes
No
3.2.3 Be able to recognize and prevent risk/dangerous situations

Yes
No
Do you suggest additional knowledge or skills? Please specify:

Teknik yeterlilikler
MPMSEPTC 503 Kurtarma operasyonlarına iştirak eder
Genel Kapsam
Bu yeterlilik kurtarma operasyonlarında otoritelere yardım edebilmek hakkındadır.
Performans kriteri
1.Uluslararası,ulusal kurallar ve standart prosedürlere uygun olarak arama ve kurtarma
operasyonlarına yardım etmek
İstenen bilgiler

İstenen yeterliliklerler
Able to:

Bilir:
1. Uluslar arası,ulusal ve yerel arama kurtarma
SAR (Search And Rescue).operasyonu
prosedürleri.bilgisi.
2. Acil durum planları bilgisi.
3. Kişisel canlı kalma teknikleri.

1. Arama ve kurtarmada uluslar arası,ulusal ve
yerel arama kurtarma operasyonu SAR
(Search And Rescue).
prosedürlerini uygulayabilir.
2.Kurtarılan kişileri hayata döndürmek için
prosedürlerden yararlanabilir.
3.Risk/tehlike içeren durumları tanıyıp
önleyebilir.

3.Kılavuz kaptanların otoritelere kurtarma operasyonlarında yardım edebilmek için kazanacakları
yeterliliklerde aşağıdakilere ihtiyaç duyduklarını düşünüyor musunuz ?
3.1.1. Uluslar arası,ulusal ve yerel arama kurtarma SAR (Search And Rescue).operasyonu

prosedürlerini bilir.

.Evet

.Hayır
3.1.2. Acil durum planlarını bilir.

.Evet

.Hayır
3.1.3.Kişisel calı kalma tekniklerini bilir.

.Evet

.Hayır
3.2.1. Arama ve kurtarmada uluslar arası,ulusal ve yerel arama kurtarma operasyonu SAR (Search
And Rescue) prosedürlerini uygulayabilir.

.Evet

.Hayır

3.2.2. Kurtarılan kişileri hayata döndürmek için prosedürlerden yararlanabilir.

.Evet

.Hayır

3.2.3. Risk/tehlike içeren durumları tanıyıp önleyebilir.

.Evet

.Hayır
İlave bir bilgi veya yeterlilik öneriyor musunuz ?Lütfen açıklayınız.
4. In your opinion, applying the ECVET system to Maritime Pilot Vocational Training will contribute to:
a. decrease the risk related with environmental and security matters in port areas:

Yes
No
b. facilitating the recognition of training received by Pilots in another EU countries

Yes
No
c. facilitating National/International Authorities, training providers and Pilots employer’s acknowledgment of competences
acquired by Maritime Pilots

Yes
No
d. enhance Pilots’ training mobility

Yes
No
5. In your opinion, could your organization benefit from the adoption of the system set out by the project Certipilot?

Yes
No
6. Do you see any particular constrain in the adoption of the system developed by Certipilot project by your organization?

Yes
No
If YES, please specify:

4.Sizce ECVET sisteminin kılavuz kaptan mesleki eğitimine uyarlanması liman sahalarındaki çevre
ve güvenlik meselelerinde riski azaltmaya katkıda bulunacak mıdır ?
.Evet

.Hayır
a. Liman sahalarındaki çevre ve güvenlik meselelerinde riski azaltmaya katkıda bulunacaktır.

.Evet

.Hayır
b. Kılavuz kaptanların Avrupa Birliğinin diğer ülkelerinde aldıkları eğitimin tanınmasına olanak
tanıyacaktır.

.Evet

.Hayır
c. Kılavuz kaptanlar tarafından edinilen yeterliliklerin ulusal/uluslar arası otoriteler,eğitim
sağlayıcılar ve kılavuz kaptan işverenleri tarafından tanınmasına olanak tanıyacaktır.

.Evet

.Hayır
d. Kılavuz kaptanın eğitim serbestisini arttıracaktır.

.Evet

.Hayır
5. Sizce Certipilot projesi tarafından düzenlenen sistemin benimsenmesi organizasyonunuza
fayda sağlayacak mıdır ?

.Evet

.Hayır
6. Certipilot projesi tarafından geliştirilen sistemin adaptasyonunda organizasyonunuz
nezdinde ozel bir kısıtlama olduğunu görüyor musunuz ?

.Evet

.Hayır
Eğer evet’se açıklayınız.

What is the name of your organisation?
What is your role in the organisation?
What are the main services offered by your organisation?

How did you get to know about the Certipilot Project?
Would you like to receive information about the Certipilot project?
Yes
No
Submit Survey

Organizasyonunuzun ismi nedir ?
Organizasyondaki rolünüz nedir?
Organizasyonunuz tarafından sunulan başlıca hizmetler nelerdir ?

Certipilot hakkında nasıl bilgi sahibi oldunuz?
Certipilot hakkında bilgi edinmek istermisiniz ?
Evet
Hayır

Anketi gönderiniz

	
  

