
" A 2020 végéig, hozzunk létre egy olyan világban, amelyben a diákok 

vehetnek részt a gyakorlati helyet projektek több mint 100 országban " 

UNISA C-Global: Globális feladatok 

 

Látomás 

Egyetem tér Engineering Consortium (UNISEC) -global elképzel egy olyan világban, 

amelyben 

Az űrkutatás tudományos és technológiai használják az egyének és intézmények 

Minden országban, gazdag vagy szegény, és amely képes biztosítani az egész 

társadalom szerkezetét-e a tudományos, ipari vagy oktatási-a békés célú, az 

emberiség javára. 

Küldetés 

UNISEC-Global hoz létre olyan környezetet, amely ösztönzi a szabad eszmecsere, 

információk és lehetőségek a világűrben mérnöki és alkalmazása, különösen a 

fiatalok, köztük a fejlődő országokban. 

Szerkezet 

1) UNISEC-Global nemzetközi nonprofit szervezet, amely lehetővé teszi és 

támogassák a gyakorlati fejlesztési tevékenység az egyetemi szintű 

kapcsolódó 

a világegyetem, mint például a tervezés, fejlesztés, gyártás, bevezetése és 

kezelése a mikro / nano / pico műholdak és rakéták. 

2)  UNISEC-Global tagjai egyetemek, egyetemi csoportok, tudományos vagy 

oktatási szervezetek. 

3)  Global UNISEC-tag lehet megszervezni a helyi ága, amely biztosítja a 

koordinációt az országos vagy regionális szinten. 

4)  UNISEC-Global tevékenységek koordinációjáról UNISEC-Global Titkárság. 

5)  UNISEC-Global végrehajtó szerve az Irányító Bizottság 



Végrehajtása 

Látomás és küldetés lesz elérni a gyakorlati projektek helyet mérnöki és 

alkalmazásaik és lehetőséget zaobrazovanje és az emberi erőforrások 

képzését, amelyek hasznosak a társadalom-nem csak a fejlesztési területeket a 

világűrben, hanem a különböző területeken a technológia. 

1) A tagok UNISEC-Global van szükség, hogy folyamatosan támogassák 

világűrbe oktatási projektek. 

2) A tagok UNISEC-Global mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a 

döntéshozatal és a szabályozás, hogy mennyire fontos a tér oktatás és 

támogatják tevékenységüket                                                                                        

3) A képviselő UNISEC-Global nyitottnak kell lennie 

ossza meg tevékenységét úgy, hogy más tagok részesülnek a tapasztalat, a 

tudás, '' problémájára solving''tehnika és készségeket. 

4) Az egyes helyi szervezete azt javasolja, egy vagy két szervezet 

(najčešćeUniverzitet) és az ügyintéző (POC) reprezentatívnak a koordináció a 

többi résztvevő. A belső szerkezete helyi kirendeltségének UNISEC-Global 

alakítható függetlenül, a helyi viszonyok. 

5) UNISEC-Global Titkárság nem vállal felelősséget semmilyen jogi vagy 

pénzügyi aktivnostičlanova.Sve pénzügyi vagy egyéb jogi kötelezettségek miatt 

tevékenység UNISEC-Global tagjai, illetve helyi fiókja kell lefolytatni kizárólag 

függetlenül. 


