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CONTRACTANTEN: Centre for Factories of The Future | PARTNERS: 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

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening van
de auteur, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die
erin is vervat.
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IMO heeft het Internationaal Verdrag betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst (STCW), die de minimumeisen voor de
opleiding en training van zeevarenden in 1978 omvat ontwikkeld. Belangrijke wijzigingen van deze normen zijn vastgesteld in 1995 en 2010. De
IMO heeft de verantwoordelijkheid voor de toepassing van deze normen aan de nationale regeringen overgedragen. Het EMSA (European Maritime
Safety Agency) stelt zich tot taak om de implementatie van de STCW-normen te monitoren.
UniMET tracht de kern van het Maritiem Onderwijs en Vorming (MET) van zeevarenden op basis van de STCW te verenigen en de goede praktijken
in de partnerinstellingen te verenigen met als doel om deze programma’s te verspreiden en te exploiteren in Europa en wereldwijd. De UniMET
programma's worden kruisverwijzingen met de bestaande IMO Model cursussen om ervoor te zorgen dat UniMET programma's voldoen aan de IMO
normen. Elke nieuwe relevante lokale, nationale, Europese en internationale updates zullen worden opgenomen in de programma’s van UniMET.
UniMET heeft tot doel het STCW (welke de minimale normen zijn die door de IMO worden gesteld) te overtreffen en hogere normen en goede
praktijken te bevorderen. Een kwaliteitsborging-en controlesysteem voor partnerinstellingen zal worden gebruikt voor de levering en duurzaamheid
van de UniMET programma's
De UniMET programma's zullen in overeenstemming zijn met IMO model cursussen en zullen de volgende elementen bevatten:
 SOS programma's: Compleet en geïntegreerde programma's voor OOW en senior officieren
 EGMDSS: E-learning platform voor navigators om hun kennis op te frissen op de wereldwijde maritieme nood-en veiligheidssysteem
(GMDSS)
 MARTEL Normen: internationale normen voor maritiem Engels voor cadet / OOW / senior officer niveau
 Sea Training Programma's / Portfolio's: Persoonlijke normen voor OOW zee opleiding en registratie
 TRAIN 4Cs Mobiliteit programma's: Overdracht van cadetten van het ene land naar het andere om de veiligheid op zee te
verbeteren.
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

