„Pîna la finele anului 2020 să creăm o lume în care studenţii să poată
participa la proiectele practice ale universului in mai mult de 100 de ţări“

UNISEC – Global: Sarcini globale

Viziunea
University Space Engineering Consortium (UNISEC)-Global îşî inchipuie o
lume în care ştiinţele şi tehnologiile universului sînt folosite de indivizi şi
instituţii in fiecare ţară bogată sau săracă, în care se ofera posibilităţi
întregii structuri a societăţii – în scopuri academice, industriale sau
instructive – pentru pace şi bunăstarea omenirii.
Misiunea
UNISEC – Global va creea ambianta care stimulează schimbul liber de idei,
informaţii şi posibilităţi care se referă la ingineria universului şi aplicarea ei,
mai ales de către tineri, inclusiv cei din ţările în curs de dezvoltare.
Structura
1) UNISEC – Global este organizatie internatională neprofitabilă care
înlesneşte şi promovează activitaţi practice de dezvoltare la nivel
universitar, care se referă la univers, cum este designul, dezvoltarea,
fabricarea, lansarea şi conducerea sateliţilor şi rachetelor,
micro/nano/ pico.
2) Membrii UNISEC – Global sînt universităţile, grupele universitare,
organizaţiile academice sau de învatamint (instrucţie).
3) Membrii UNISEC – Global se pot organiza în secţiuni locale, care
asigură coordonarea în ţară sau la nivel regional.
4) Activităţile UNISEC – Global, sînt coordonate de Secretariatul
UNISEC – Global.
5) Organul executiv al UNISEC – Global este Comitetul de conducere.

Implementarea
Viziunea şi misiunea vor fi realizate prin proiecte practice din domeniul
ingineringului universului şi aplicarea lor, precum şi prin acordarea de
posibilităţi pentru învatamint şi instruirea resurselor umane utile pentru
societate, nu numai in domeniile de dezvoltare legate de univers, ci şi în
diferite domenii ale tehnologiei.
1) Membrii UNISEC – Global sînt obligaţi să promoveze necontenit
instrucţia despre univers bazată pe proiecte.
2) Membrii UNISEC – Global ar trebui să depună toate eforturile pentru
asigurarea ca cei care adoptă hotărîri şi regulative, să înţeleagă
importanţa instrucţiei despre univers si să susţină activitatile lor.
3) Membrii UNISEC – Global ar trebui să-şi împartă deschis activităţile,
astfel ca alţi membri să poată avea folos de experienţa, cunoştiinţele,
„problem solving“, tehnica şi îndeletnicirile lor.
4) Fiecare secţiune locală va propune una sau două organizaţii (cel mai
frecvent Universitatea) şi persoana de contact (POC) ca reprezentant
pentru coordonarea celorlalţi participanţi. Structura internă a
secţiunilor locale ale UNISEC – Global se poate stabili independent,
în concordanţă cu condiţiile locale.
5) Secretariatul UNISEC – Global nu va avea nici un fel de
responsabilitate faţă de activităţile juridice sau financiare ale
membrilor. Toate obligaţiile financiare sau alte obligaţii juridice
provenite din activităţile membrilor UNISEC – Global sau ale
secţiunilor locale, trebuie realizate, cu exclusivitate, in mod
independent.

