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Міжнародний форум “Освіта, підготовка та працевлаштування моряків”
20-21 квітня відбувся Міжнародний форум з освіти, підготовки та
працевлаштування моряків, який проходить вже в четвертий раз. Традиційно форум
підтримується Міжнародною федерацією транспортників (ITF), Міжнародною радою
морських роботодавців (IMEC), Міжнародною асоціацією судновласників BIMCO,
Міжнародною асоціацією InterManager, Міжнародною асоціацією морських університетів
(IAMU), Морським інститутом Великобританії (The Nautical Institute), Інститутом морської
техніки, науки і технології Великобританії (IMarEST), а також Міністерством освіти і
науки України і Міністерством інфраструктури України.
Організаторами форуму виступили Національний університет «Одеська морська
академія» та виставковий центр «Одеський дім».
У конференції та виставці взяли участь понад 70 організацій і компаній з 17 країн,
серед яких морські навчальні заклади та тренажерні центри, судноплавні та крюїнгові
компанії, виробники морських тренажерів і програмного забезпечення, а також інші
представники морської індустрії.
Головним партнером форуму виступив Anglo-Eastern Ship Management - лідер у
галузі надання послуг судновласникам усього світу з управління суднами. Генеральним
партнером виставки виступив TRANSAS - провідний світовий постачальник
високотехнологічного обладнання, програмного забезпечення, комплексних рішень і
послуг у морській індустрії. Генеральним партнером конференції є V.Ships (Україна) найбільше крюїнговое агентство в Україні.
Програма конференції включала 15 доповідей на 5 пленарних сесіях з питань
людського фактора, взаємодії роботодавців і моряків, професійного розвитку моряків,
морської освіти та практичної підготовки, тренажерної підготовки та оцінки знань
моряків. Організовані 3 панельні дискусії:
• Конвенція про працю в морському судноплавстві в дії - думки моряків;
• Співпраця морських навчальних закладів з індустрією;
• Тренажерна підготовка, як найбільш ефективний метод демонстрації компетентності.
Також організовано 3 круглих столи:
• Підвищення кваліфікації та перепідготовка моряків;
• Втома моряків і надлишок документації;
• Юридичні питання, пов'язані з роботою моряків.
У конференції взяли участь понад 150 делегатів з Болгарії, Великобританії,
Німеччини, Гонконгу (Китай), Грузії, Індії, Кіпру, Литви, Норвегії, Острову Мен, Польщі,
Туреччини, України, Швеції та Японії.
22 квітня Національний університет «Одеська морська академія» запросив всіх
делегатів взяти участь у презентації повномасштабного тренажера машинного відділення
компанії Kongsberg, наданого IMEC за підтримки Профспілки працівників морського
транспорту України.
Девіз форуму "Партнерство заради прогресу". Завдяки партнерству, спільним
зусиллям всіх зацікавлених сторін, ми зможемо вирішити проблему нестачі
кваліфікованих кадрів на світовому морському ринку праці та забезпечити ефективне і
безпечне судноплавство.

