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A vslutnrng for sjofartselever fran he1avai1den
L

I

• A/thea Sherma M/tcheil h-An Tin/dad en en av kursens fyra kv/nn//ga studenter. Hon fick pA sOndagen exa
mensbe v/set fOr ktjnskoper / hamn- och sjOfartsfOrvaitning.
Foto: DRAGO PRVULOVIC

o Av AKE WTKTORSSON
MALMti:
Ett unikt
exempel pa globalt sam
arbete mellan syd och
nord och öst och vast.
Sá beskrev C P Srivasta
Va, generalsekreterare
for internationella sjo..
fartsorganisationen
I
London, World Maritime University vid skolans examenscermoni
Malmo konserthus pa

I

—

sdndagen.
C P Srivasatva är även kanslet for World Maritime TJni
versity, vdrldssjhfartsuniversiIsLet som sedan 1983 finns i
Malmo. Han var en i rodeo s
blare vid examenscermonin
koñserthuset, den sjttte i ordningen i skolans historia, och
han Overltmnade ocksS exa
mensbevisen till studenterna.
Det hela var en mycket hog
tidlig tillställning, sam del an
star en avslutning i en skols
sam star under beskydd av internationells sjOfartsorganisa
tionen och FN.

99 studenter

I

I

Sammanlagt var det 99 studenter scm efter tv8 Ors studier i MalmO flu tagit examen
och ska Stervdnda fOr aLt arbeta mom sjOtarten i sine respektive hemländer. Och inte
znmndre an 53 ldnder representerade eleverna sam tick sins
exansensbevis p8 sOndagezs.
Cirka 1.000 gaster fanns p8
plats fOr aLt vera med om cermonmn. Bland dem fanns ambassadOrer, konsuler och släkLinger till studenterns (mange
av slaktingarna m vackra folk
dräkter fran sins hemländer).

Välkomna igen
MalmO kommun representera
des av kommunairOdet Anna
Brandone sam ocksO talade

• VAridsjö.
fartsuniversi
tetets kansier
CP Srivastava

examensbev/

set till Parmi
,ws
Mungal
Wa/na/na frAn
Kenya
som
sjofartssa
kerhetsforvait
f7iflg.

•

NAra

1000
foli

de avsiutning
en i Maimô
-

kanserthus.
AmbassadO
rer, s/Akt och
vAnner fanns
med for ott so
studenterna,

varav de a//re
fiesta kommer

frAn utveck
//ngsiAnde,-,
motto
S/na
e.eamensbev/s.
0th sade till studenterna:
Ni tr ailtid valkamna till
bake till MalmO. Ta bars vO
gen net genom Oresund och in
i vbr hamn.
Hon syftade dO p8 ott en del
—

av studenterna kommer Ott
vera ut.e pb bltsr och praktise
rs ved cia tOrt i Malmö. Andra
komrner aLt arbets med sjö
fartsadministrstion
i
sins
hemlknder.

ELL s8dsnt land, som hOller
p9 ott bygga app egen sjOfart
med hjhlp av elever IrOn uni
versitetet I MalmO, Or det nyss
sjOlvstOndiga Namibia I sddra
Afriks.
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