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Malmö

Sj öfartsuniversitetet
ett lyckat experiment
• World Maritime University,
världens sjöfartsuniversitet, sam
sedan juli 1983 verkar i MalmO
har visat sig vara en frarngâng
rik och speciell tillampning av
hogskoleundervisning
med
verkligt internationeLl atmosfär.
Detta berättar professor
Jan-Erik Jansson, medlem av
WMU:s styrelse och tidigare ge
neraldirektOr i sjofartsstyrelsen.
Man kunde beskriva den gb
bala sjOfartsundervisningen sam
en triangel, där WMU represen
terar översta toppen. Universi
tetets uppgift är att utbilda de
personer, speciellt i utvecklings
lander, som siktar pa att ná de
hOgsra posterna mom sjOfartsad
ministration, rederier, hamn
myndigheter och navigationsin
stitut.
Initiativet till att grunda ett
globalt sjofartsuniversitet togs
av generalsekreteraren i Inter
national Maritime Organization,
indiern C.P. Srivastava, sam
även fungerar sam universite
tets kansler.
Det visade sig nainligen pa
1970-talet svárt att i de olika
länderna finna kompetenta
tjänstemän, som kunde lokalt,
oftast i lagstiftningen, fOrverkli
ga den strida strom av sjOsäker
hets- och andra konventioner
och bestammelser, som IMO ef
ter kommittéarbete godkant vid
sin generalforsamling, sam f.O.
hálles vartannat âr i november i
London.

EJ World Maritime Universitys skoliws i Malmö.

sorer, anstallda fOr begransad
tid, samt sex lektorer, varav en
f.ö. fran Finland. Dessutom ut
nyttjas I mycket stor utsträck
fling gastprofessorer fran mánga
olika lander, sam kommer till
WMU for oftast ett par veckor
och dâ hailer kurser mom sina
egna specialomrãden.
Vad undervisas dâ vid univer
sitet, sam an helt engelsksprã
kigt? Den linje som under det
senaste âret har attraherat de
• Positiv
fiesta studenterna är administra
växelverkan
tion av hamnar och sjofart. Som
World Maritime University tvaa kommer allmän jöfartsad
är mycket ovanligt pa mânga ministration och darefter tek
sätt. Det har ett litet antal stu nisk administration av rederier.
Ovriga kurser galler de nau
derande, cirka 200, represente
rande omkring hälften av med tiska och tekniska aspekterna pa
lemsländerna i FOrenta natio sjOsäkerhetsadministration samt
samma uppdelning av fältet fOr
nerna.
Detta leder socialt till en blivande lärane och ledare vid
mycket positiv växebverkan sär navigationsinstitut.
skilt dâ eleverna i medeltal är
Ett slags “graduate”-utbild
35 âr gamla och ibland medför fling har nyligen kommit i gang
familj till intematet i MalmO.
vid elva WMU-branschinstitut
Alla har en gedigen erfaren pa olika hail i världen. Bland
het och skolning bakom sig, de dem kan nämnas sjöfartsalcade
fiesta är sjOkaptener eller ma mierna i Rio de Janeiro, Alex
skinchefer. Men även annan andria, Bombay och Casablan
bakgrund har förekommit, bl.a. ca. Här kan personer sam Ut
var en elev konteramjraj i sitt examinerats frn WMU bedriva
lands mann. Studietiden är tvá fortsatta kompletterande studier
âr, och varje an utexamineras bl.a. i maritim juridik, teknik
nästan precis 100, sam cIa far en och administration.
Master of Science-grad.
Sjofarten har ju genomgätt
Lärarkáren bestAr utom rek stora fOrandringar nastan ur alla
tor och prorektor av atta profes synpunkter under de senaste tio

áren. Genom att anpassa kur
serna vid de elva branschinstitu
ten till nya trender är det mOj
ligt att bibehâlla ett fOrspráng
till verkligheten i denna punkt
visa kursverksamhet.

• Svirt finansiera
Finansieringen av WMU har
icke varit nAgon lätt uppgift
trots att universitetet ãr en del
av Förenta nationerna-kom
plexet och sálunda har fâtt stöd
av UNDP. Kostnaderna an hOga
d de ocksá inkluderar elever
nas uppehálle och resor, och
den ârliga budgeten balanserar
nu pa cirka 30 miljoner mark.
Rent aritmetiskt betyder det
ta att vanje utexaminerad har
kostat cirka 300 000 mark, vil
ket an nágot mer an en diplom
ingenjOrs utbildning kostar sta
ten i Finland. UtOver UNDP
betalar vardbandet Svenige 1/3
av kostnaderna.
Stora insatser gores ocksá av
de Ovniga nordiska länderna,
Frankrike och FOrbundsrepubli
ken Tyskiand. Finland bidrar
dessutom “in natura” genom att
vi varje ar tar emot cirka 30
WMU-studerande fOr tvâ veck
ors praktikperioder, varvid sjO
fartsstyrelsens marininspektOrer
fungerar sam instruktOrer vid
olika “case studies” i sjOsaker

het bl.a. gällande bil- och passa
gerarfarjor.
De personer sam han utexa
minerats fran World Maritime
University kommer att ha ett
stor(infiytande pa den framtida
utvecklingen och tillampningen
av lagar, fOrordningar och be
stammelser till sjoss bade pa det
nationella och det internationel
La planet.
Den känsla av gemensamt
ansvar sam uppstatt under stu
dierna leder till större likformig
het i det sätt pa vilket de olika
landerna behandlar problem
gallande sjOshkerhet och atgar
den mat en fOrorening av hays
miljön. Alit kan givetvis inte 10sas pa en gang, men WMU:s pa
verkan ar kumulativ.
Varje an reser cirka 100 ut
examinerade hem, dar de van
ligen genast blir befordrade till
ansvarsfulla poster.
Deras inverkan pa utveck
lingen mom sjOsakerhet och en
ren havsmiljö an stOrre an vad
deras antal later en ana.
Det kan nämnas, att vid in
ternationella sjofartsorganisatio
nen IMO:s generalförsamling
nasta manad kommer 30 f.d.
elever fran WMU au vana med
lemmar av sina landers deiega
tioner.
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