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ITHE WORLD MARiE UNIVERSIIY.

Sjöfartsuniversitet I
Malmö
Mitt i sommarvärmen invigdes det interna
tionella sjöfartsuniversitetet vid Citadelisko
Ian i Malmö. The World Maritime Univer
sity (WMU) är den första FN-institutionen i
Sverige och dess huvuduppgift blir att stärka
U-ländemas roll i internationell sjöfart
genom att erbjuda hogre sjofartsutbildning.
Behovet är stort. Redan till höstens forsta
kurs har 44 U-lander hört av sig med 100
anmalningar. De 75 platserna man fn bar
hoppas man därför kunna fördubbla till
nästa Iäsâr.
Utbildningen är alltsâ redan igâng men det
akademiska läsâret skall anpassas till elever
na. Läsâret kommer i fortsattningen att for
laggas mellan den 15 februari och 15
december. Dâ
de studerande gratis hem
resa till sina, vid den tiden, nâgot behagli
gare breddgrader.
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Utbildningen ges i 2-àrs-och 1-ârskurser och
i ett antal enskilda kortare kurser. En inter
nationell lärarstab pa ett tiotal professorer
hailer pa att byggas upp. Atta är kiara och
de kommer fran Indien, USA, Vasttysklar
Norge, Storbritannien, Japan, LatinameriKa
och Egypten. SOlve Arvedson, skolans rektor
och initiativtagare bar själv lett mánga
kurser i sjOsäkerhet i IMO:s regi (Internatio
nd Maritime Organization). Ett 100-tal
gastforelasare fran bela världen komr.
dessutom att anlitas. Svenska staten kommer
att bidra med en tredjedel av kostnadema
som ârligen kommer att gã upp till ca 3,6
miljoner dollar.
MalmO kommun ansvarar fOr utbildnings
lokaler och bostãder fOr de studerande.

