World Maritime University

The Maritime Commons: Digital Repository of the World
Maritime University
WMU in the News

6-1-1983

Morgondagens sjöfartsindustry behöver skickliga
sjöfartubsoejtiorer och kunniga navigationslärare
Anonymous

Follow this and additional works at: http://commons.wmu.se/wmu_news
Recommended Citation
Anonymous, "Morgondagens sjöfartsindustry behöver skickliga sjöfartubsoejtiorer och kunniga navigationslärare" (1983). WMU in
the News. 18.
http://commons.wmu.se/wmu_news/18

This News Article is brought to you courtesy of Maritime Commons. Open Access items may be downloaded for non-commercial, fair use academic
purposes. No items may be hosted on another server or web site without express written permission from the World Maritime University. For more
information, please contact library@wmu.se.

HORLO KARITINE UNIVERSITY
LIBRARY

1)4’.

I M I I NIl 1 tH fIl I I HI I

/0

011001

‘

fei’r

dridssJotar?sunlversltete? trdnar blivande fartygs
V
lnspek?örer med bi a h)dlp av en avoncerad
bryggo, sam

CA Close hor specificerat, rita? och delvis
utrustat.
I Juli 1983 kom den törsta gruppen elever till det
nystartode World Maritime University I Malmö. De
studerande kommer huvudsakugen trôn Atrika, Aslen
och Latinamerika. Bakom universitete? stâr FN, IMO,
Sverige och Malmö.
Trdnlngsbryggan spelar en central roll I undervls
ningen av inspektorer och iärare. Det 169 ndra till
hands at? CA Close tick uppdrage? at? specificera, rita
och utrusta bryggan, deis ddrtör ott vi redan tidigare
byggt en demonstrollonsbryggo vld vôrt huvudkontor
I Göteborg, dels for ott vi tOretrdder en tang rod till
verkare av den utrustnlng man tinner p6 en modern

kommandorygga. Bade dessa och andra fOretag
vdlvlllig? skOnki oiler deponerat utrustnlng liii C::.
realistiska fullskalemodell. En bidragande orsak II
uppd rage? är vdi alt en representant for CA Close
I den svenska normkommlttén mom 30/IEC fOr
utformnlng och nau?iska Instrument.
Uppdroget I MolmO ger en anvlsning om CA Cicu
roll mom svensk sJOfar?sndrlng. Och del samiade
kunnande, som I dubbel menlng exponeras p6 ItOningsbryggan, fbr 111w konkreta uttryck I vàr? dogligo
somarbete med vary och rederier. El? aktuellt uppdrc
Or dot totala rltnlngsunderiaget for kommunlkotlon oc
navigation p6 den uppmdrksammade brlt?iska r
tormen fOr Sunoll, just flu under byggnad p6 GOtaverken Arendal. Produktkdnnedom, kontokier och ..
hot har gjort oss till kvaliflcerade konsutterl
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