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The World Maritime Univer
sity, klingar det stolta namnet
pa gamla Sjöbefalsskolan i
Malmö, dar clever fran bela
världen numera far sjöfartsut
bildning pa hog nivá, med
tyngdpunkten pa sãkerhetsfrã
gor rörande lasthantering och
navigation.
WMU, som flyttade in har i Juli
1983, sorterar under IMO, d.v.s.
International Maritime Organisa
sin tur ar Cfl Ut kparc
(ion, sum
Iran FN, cit sLikiskap sorn syns pa
den bla flaggan med lagerkransen
sum ajar Fran skolans tak.

• 70 NATIONALITETER
Eleverna pa universitetet kom
mer fran 70 olika lander och man
har en liirarstab Iran cit dussintal
lander für narvarande, sager pro
fessor Gunther Zade, vice rektor
pa WMU i Malmo. Undervisning
en har tre huvudinriktningar och
omfattar bl.a. en kurs som rOr rek

nisk och sakerhetsmassig adminis
tration mom rederinaring, medan
en annan gren ar utbildning och
lararkrafter till nautiska och ma
skintekniska tinier pa sjObefälssko
br runt om i varlden, berattar
Zade.

• SJOFARTSBAKGRUND
Pa de har tvã linjerna har elever
na redan maritim utblldning när de
bOrjar pa WMU, vanligtvis sjOkap
ten eller sjOingenjOr och det ar
bara pa den almänna administra
tiva linjen, som det finns elever
utan tidigare sjOfartsuthildning
och det är ocksã har som universi
tetets kvinnhia clever atertinns.
tOrktarar Zade.
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TJANsn:MA
Utbildningen pa allmänna linjen
är upplagd für att ge eleverna den
kunskap som behüvs für an kunna
jobba pa regeringsnivá mom t.ex.
sOfartsdepartementen i lander dar
man halter pa och bygger upp en
maritim administration. Det här är
en uppgift soin WMU rner eller
mindre ser som sin ledstjarna,
sager Gunther och syftar pa just
overforingen av kunskap fran eta
blerade sjofartsnationer, till lander
som befinner sig pa utvecklingssta
diet i det avseendet.

• FRAN KINGSTON
TILL MALMO

Professor C unt her Zade, bland in
stallutionerna pa WMU:s tak.

En “typisk” elev pa den har (in
jen, eller General Administration
Course, som den heter pa WMU,
är Lucy Kitchin Iran Kingston,
Jamaica. Lucy som gâtt pa WMU
sen mars 1984 ar klar i december i
ãr och berättar att hon studerar har
pa uppdrag av regeringen I sitt
hemland, dar hon normalt arbetar
I premiarministerns kabinett.

Pa Jamaica forcerar man for
närvarande arbetet med den man
tima utvecklingen och speciellt när
det galler administratima utveck
lingen och specietit när det gaIter
administrationen, som man är an
gelagen om att effektivisera i och
med att det beslutats att det FN
reglera
ska
som
organ
exploateringen av havsbottnen i
framtiden, kommer an fâ sitt sate
pa Jamaica, berättar Lucy.
Formodligen sâ blir det ett arbete
mom det organet, eller nágonting I
hamnstyrelsen I Kingston, som
väntar nan jag kommer hem igen,
sager Lucy som främst gár pa
WMU für att satta sig in i interna
tionell sjOlagstiftning.

• LUG NT OCH SKUNT!
Nar jag fragar Lucy vad hon
tycker om MalmO, sá drar hon bite
pa svaret och klammer till sist fram
ati, den ar bite trakig den här Stan.
men tillagger sen med ett avvapnande leende att den är lugn och
skün och idealisk an studera i,

I

utan alltfor mycket trestande natt
is I Skanes bus iidstad Kopen
hamn, har Lucy varit Hera ganger i
samband med studieresor och
skulle kinnas for lugiit i Malmo, sa
kan man ju gOra som malmOborna
och ta bãten dit, sager hon och
skrattar.
Für Lucy, som har engelskan
som sitt modersmâl, bereder sprak
et inga problem i studierna, efter
som all undervisning pa WMU,
torsiggar pa den stora sjOIartsna—
tionens tungomãl och faktiskt gár
valdigt smidigt, aven om vi fOrsü
ker ta reda pa elevernas kunskaper
i engelska innan de kommer hit och
sen satter in intensivutbildning für
dem som behover, sager Gunther
Zade.

• MALMO, IDEALISKT
LAGE
Professor Zade, har I likhet med
Lucy, synpunkter pa MalmO och

sarsKlft

Stalls Idge,

SUlIi

han

helt idealiskt für WMU, med
narheten till kontinenten och alIa
europeiska storvarv och utbild
ningsanstalter tOr sjOtarare inpa
knutarna. Kockums, som ligger sã
att saga vagg i vagg med skolan,
har vi t.ex. ett mycket fint samar
bete med, poangterar Zade som ar
tacksam für all “know-how” som
Kockums specialister delar med sig
av under gastfürelasningar pa
WMIJ.
Själv trivs jag mycket bra i
Malmü och det har jag intryck av

är

att

eleverna

ocksá

gun,

sager

Gunther som själv kommer fran
att
pápekar
och
Bremen
erfarenheter fran de tyska univer
siteten visar att de bästa studiere
sultaten uppnás i de mindre univer
sitetsstaderna, där livet I likhet med
Malmüs, flyter i bite lugnare puts.
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