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THE WORLb MARITIME UNIVRSITY
/

en sjOman ofta till sjOss elva
mOnader I sträck. De som inte
har sjOerfarenhet har istället
en hog akademisk utbildning.
Universitetet erbjuder tvOOri
ga kurser, som leder till en
Master of Science-degree i
am n en a:
• General Maritime Admini
strati on
• Maritime Safety Administra
tion
• Maritime Education
• Technical Management of
Shipping Companies

Malmö har hamnat pa världskartan. En stor interna
tionell organisation har valt att hàlla ett symposium
for 250 personer pa the World Maritime University i
Malmö 1987 i stället for i Hong Kong, som det ur
sprungligen var tänkt.
Universitetet, som är ett EN- en renare havsmiljö.
Vi är ocksO mycket stolta
organ och en del av Internatio
nal Maritime Organization, hg Over vOra elever, sorn kommer
ger pa Citadel hsvägen I Malmö frOn hela världen fOr närva
mittemot Kockums. Det är inte rande frOn 76 lander frärnst
specielit kant i Sverige
inte frOn u-länderna. De är alla I
35-OrsOldern
ahitsO mogna
ens I Malmö.
och mycket motiverade man
Initiativtagare till universite niskor, bOde man och kvinnor.
tet var Solve Arvidsson, rektor Sarnthiga är involverade i
for numera nedlagde Sjöbe transportfunktioner
sina
fälsskolan, och IMO’s general hemland och ofta hOgt upp
sekreterare C P Sribastava. De satta. Cm de lyckas bra med
tyckte det var synd att skolan sina studier i Sverige, àr de en
stod torn pa somrarna och heder for sitt land, när de Oter
anordnade därför tankerope vänder.
rativa kurser där sommartid.
MOnga av eleverna är sjOkap
När SjObefälsskolan sedan Ia- tener med lOng sjöerfarenhet.
des ner, var kommunen in Livet I MalmO är en stor om
tresserad av en fortsatt verk ställning fOr dem, bekvämare
samhet.
an hivet p0 sjön. Utomlands är
Vi träffar universitetets rektor
sedan I höstas, Erik Nord
strOm. Han kommer fran Sve
riges RedarfOrening, där han
varit vVD i mOnga ár.
—

—

—

—

—

Spráket är engeiska
SprOket är ibland ett pro
blem, sager Erik Nordstrom.
lnom huset talas enbart eng
elska och all undervisning
sker p0 engelska. Att det är
engelska som gäller är även
en sjOsäkerhetsfrOga. Precis
som I luften ar det engeiskan,
som är det officiella sprOket p0
sjön.

—

FNs ide
Det här är FNs ide i ett nOt
skal, sager han och vi är stolta
Over att verksamheten funge
rar sO fint. Huvudsyftet med
undervisningen är att ge kun
skaper sorn leder till att göra
världens sjOfart säkrare. Brist
p0 välutbildat sjOfolk är ett
stOrre problem an bristen p0
pengar. Ett fartyg mOste hOlla
samma standard äverahlt och
det fordras samma krav p0
sjOsäkerhet over hela världen.
Men därnäst kommer önskan Universitetets rektor, Erik Nordstrom, omgiven av den administrative chefen
att ge kunskaper, som ledertihl Lars Ohlin och Schenkers Mats GOttrick.

—
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Vi har mOnga elever frOn
Afrika, till
exempel frOn
fransktalande omrOden. De
kan sitt eget sprOk och franska
men är inte sO duktiga p0 eng
elska. Detsamma gOhler far
elever frOn Sydamerika, som
har spanska eller portugisiska
sorn modersrnOl. Far dessa
anordnas en 18- eller lO-vec
kors intensivkurs i engeiska,
innan den ordinarie undervis
ningen startar.
—

Lars Ohlin är administrativ
chef far universitetet och han
berättar hite orn undervisning
en:
LärarkOren bestOr av Ott’
professorer och tre fOrelOs
lngen av dem är svensk. Vi har
en ständig genornstramning
fran hela världen av visiting
professors. Un iversitetet beta
lar enbart resorna far dess.
ahitsO inget arvode, ändO s
de i kO far att fO komma hit.
Finansieringen av universi
tetet sker genorn bistOnd och
stipendier frOn vissa lander,
till exernpel Sverige, Norge,
Vasttyskland och Storbritan
nien samt frOn FN. Cm eleven
kommer frOn ett rikt land, be
talar hans regering. Far att fO
ett annu rikare utbyte av erfa
renheter lander ernellan, är
man angelOgen att fO nOgra
elever fran i-lOnderna.
—

—

Henrik Smith
Studenterna bor mycket trev
hlgt p0 bostadshotehlet Henrik
Smith, där de har varsin mo
dern etta med koksk0p. I hotellet finns en trevlig matsal och
andra gemensamhetslokaler.
Hotellets fOrestOndare heter
Kerstin Topel en sprudlande
—

glad person med spa nskt blod
ádrorna. Här kan man verk
ligen tala om rätt person pa
rätt plats. Kerstin talar spans-

ka, svenska och engelska fly
tande, och eftersom hon har
bott manga âr I Venezuela har
hon sàrskilt lätt att första de
latinamerikanska studenter
nas problem.
Här är mycket lite problem,
men visst fungerar jag som
kurator ibland. Malmö kom
mun gör en hel del for att un
derlätta for studenterna och
Rotary har utvecklat ett fad
dersystem.
Mathâllningen är naturligt
vis en källa till besvthrligheter.
Mánga smakriktningar skall
tillgodoses.
Kerstin Topel har nära sam
arbete med Mats Göttrick pa
Schenker. Det är till Mats
Kerstin ringer fOr att fâ hjälp
med hemtransporten av stu
denternas bOcker och andra
tillhörigheter. De brukar ha ett
—

—

Kerstin Topel är hotellets
forestán dare.

ansenligt bagage, när de lam
nar Sverige efter tva ar.

Exam en
I december i fjol utexaminera
des den andra ârskursen
elever fran WMU. 70 elever
tog dâ examen och anhöriga
fran alla världsdelar hade
kommit fOr att vara med om
den hOgtidliga ceremonin i
Malmä Radhus.
Kommunfullmaktiges ordfö
rande Percy Liedhoim pámin
de i sitt anfOrande om vad den
stora anhopningen av natio
naliteter under ett och samma
tak betyder fOr fOrstâelsen
mellan olika grupper, raser
och kulturer och vad det bety
der fOr lila MalmO.
World Martime University är
den enda institution i vOrlden I
sitt slag.

INA
ANNU LITE NARMARE EUROPA
Som fOrsta bolag i transport
branschen har Schenker in
‘tt organisatoriskt samarbe
( med det statliga speditions
företaget SINOTRANS (China
National Foreign Trade Trans.
portation Corp.)
Tillsammans har man bildat
‘taget
SINOTRANS
(....HENKER
GMBH, grundat I
Hamburg och ägt till hälften
vardera av de bâda parterna.
FOretagsledningen bestOr av
en co-management, till vilken
de bada fOretagen utsett var
sin fOretagsledare.
representationskontor
Det
som Schenker har i Beijing se
dan 1980 kommer att knytas
till det nya fOretaget.
Mâlet for Sinotrans Schenker
GmbH är att ytterligare inten
sifiera trafikrelationerna mel
Ian Europa och folkrepubliken
Kina. Containertrafiken via
transsibiriska järnvägen, de
flygfrakttra
internationella
fikerna samt mass- och pro
jektver.ksamheten kommer att
bli föremâl fOr de nya bolagets
speciella intresse.
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