''До краја 2020, хајде да створимо свет у коме студенти могу учествовати у
практичним свемирским пројектима у више од 100 земаља''
UNISEC-Global: Глобални задаци
Визија
University Space Engineering Consortium (UNISEC)-Global замишља свет у коме се

свемирске науке и технологије користе од стране појединаца и институција у свакој
земљи, богатој или сиромашној, и у коме се пружају могућности целој структури
друштва-било академској, индустријској или образовној-у мирољубиве сврхе и за
добробит човечанства.
Мисија
UNISEC-Global ће створити окружење које подстиче слободну размену идеја,
информација и могућности које се односе на свемирски инжењеринг и његову
примену, нарочито за младе људе, укључујући и оне у земљама у развоју.

Структура
1) UNISEC-Global је међународна непрофитна организација која омогућава и
промовише практичне развојне активности на универзитетском нивоу везане за
свемир, као што су дизајнирање, развој, фабрикација, лансирање и управљање
микро / нано / пико сателитима и ракетама.
2) UNISEC-Global чланови су универзитети, универзитетскe групе, академске или
образовне организације.
3) UNISEC-Global чланови могу да се организују у локалне огранке који обезбеђују
координацију у земљи или на регионалном нивоу.
4) UNISEC-Global активностима координира UNISEC-Global Секретаријат.
5) UNISEC-Global извршни орган је Управни Комитет.
Имплементација
Визија и мисија ће бити остварени кроз практичне пројекте из свемирског
инжењеринга и њихову примену и пружање могућности за образовање и обуку
људских ресурса који су од користи за друштво-не само у развојним областима
везаним за свемир, него и у различитим областима технологије.
1) Чланови UNISEC-Global су дужни да непрестано промовишу свемирско
образовање базирано на пројектима.
2) Чланови UNISEC-Global би требало да учине све напоре да обезбеде да доносиоци
одлука и регулатива схвате важност свемирског образовања и подрже њихове
активности.
3) Чланови UNISEC-Global би требало отворено да деле своје активности, тако да
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други чланови могу да имају користи од њихових искустава, знања, ''problem
solving'' техникa и вештинa.
4) Сваки локални огранак предлаже једну или две организације (најчешће
Универзитет) и контакт особу (POC) као представникa за координацију осталих
учесника. Унутрашња структура локалних огранака у UNISEC-Global се може
формирати
независно,
у
складу
са
локалним
условима.
5) UNISEC-Global Секретаријат неће имати никакву одговорност за правне или
финансијске активности чланова. Све финансијске или друге правне обавезе услед
активности UNISEC-Global чланова или локалних огранака морају бити спроведени
искључиво самостално.
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''Do kraja 2020, hajde da stvorimo svet u kome studenti mogu učestvovati u praktičnim
svemirskim projektima u više od 100 zemalja''
UNISEC-Global: Globalni zadaci
Vizija
University Space Engineering Consortium (UNISEC)-Global zamišlja svet u kome se
svemirske nauke i tehnologije koriste od strane pojedinaca i institucija u svakoj zemlji,
bogatoj ili siromašnoj, i u kome se pružaju mogućnosti celoj strukturi društva-bilo
akademskoj, industrijskoj ili obrazovnoj-u miroljubive svrhe i za dobrobit čovečanstva.
Misija
UNISEC-Global će stvoriti okruženje koje podstiče slobodnu razmenu ideja, informacija
i mogućnosti koje se odnose na svemirski inženjering i njegovu primenu, naročito za
mlade ljude, uključujući i one u zemljama u razvoju.
Struktura
1) UNISEC-Global je međunarodna neprofitna organizacija koja omogućava i promoviše
praktične razvojne aktivnosti na univerzitetskom nivou vezane za svemir, kao što su
dizajniranje, razvoj, fabrikacija, lansiranje i upravljanje mikro / nano / piko satelitima i
raketama.
2) UNISEC-Global članovi su univerziteti, univerzitetske grupe, akademske ili obrazovne
organizacije.
3) UNISEC-Global članovi mogu da se organizuju u lokalne ogranke koji obezbeđuju
koordinaciju u zemlji ili na regionalnom nivou.
4) UNISEC-Global aktivnostima koordinira UNISEC-Global Sekretarijat.
5) UNISEC-Global izvršni organ je Upravni Komitet.
Implementacija
Vizija i misija će biti ostvareni kroz praktične projekte iz svemirskog inženjeringa i
njihovu primenu i pružanje mogućnosti za obrazovanje i obuku ljudskih resursa koji su
od koristi za društvo-ne samo u razvojnim oblastima vezanim za svemir, nego i u
različitim oblastima tehnologije.
1) Članovi UNISEC-Global su dužni da neprestano promovišu svemirsko obrazovanje
bazirano na projektima.
2) Članovi UNISEC-Global bi trebalo da učine sve napore da obezbede da donosioci
odluka i regulativa shvate važnost svemirskog obrazovanja i podrže njihove aktivnosti.
3) Članovi UNISEC-Global bi trebalo otvoreno da dele svoje aktivnosti, tako da drugi
članovi mogu da imaju koristi od njihovih iskustava, znanja, ''problem solving'' tehnika i
veština.
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4) Svaki lokalni ogranak predlaže jednu ili dve organizacije (najčešće Univerzitet) i
kontakt osobu (POC) kao predstavnika za koordinaciju ostalih učesnika. Unutrašnja
struktura lokalnih ogranaka u UNISEC-Global se može formirati nezavisno, u skladu sa
lokalnim uslovima.
5) UNISEC-Global Sekretarijat neće imati nikakvu odgovornost za pravne ili finansijske
aktivnosti članova. Sve finansijske ili druge pravne obaveze usled aktivnosti UNISECGlobal članova ili lokalnih ogranaka moraju biti sprovedeni isključivo samostalno.
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''Do kraja 2020, hajde da stvorimo svijet u kome studenti mogu sudjelovati u praktičnim
svemirskim projektima u više od 100 zemalja''

UNISEC-Global: Globalni zadaci
Vizija
University Space Engineering Consortium (UNISEC)-Global zamišlja svijet u kome se
svemirske znanosti i tehnologije koriste od strane pojedinaca i institucija u svakoj zemlji,
bogatoj ili siromašnoj, i u kome se pružaju mogućnosti cijeloj strukturi društva-bilo
akademskoj, industrijskoj ili obrazovnoj-u miroljubive svrhe i za dobrobit čovječanstva.
Misija
UNISEC-Global će stvoriti okruženje koje potiče slobodnu razmjenu ideja, informacija i
mogućnosti koje se odnose na svemirski inženjering i njegovu primjenu, osobito za
mlade ljude, uključujući i one u zemljama u razvoju.
Struktura
1) UNISEC-Global je međunarodna neprofitna organizacija koja omogućuje i promovira
praktične razvojne aktivnosti na sveučilišnoj razini vezane za svemir, kao što su
projektiranje, razvoj, fabrikacija, lansiranje i upravljanje mikro / nano / piko satelitima i
raketama.
2) UNISEC-Global članovi su sveučilišta, sveučilišne grupe, akademske ili obrazovne
organizacije.
3) UNISEC-Global članovi mogu se organiziraju u lokalne ogranke koji osiguravaju
koordinaciju u zemlji ili na regionalnoj razini.
4) UNISEC-Global aktivnostima koordinira UNISEC-Global Tajništvo.
5) UNISEC-Global izvršni organ je Upravni Komitet.
Implementacija
Vizija i misija će biti ostvareni kroz praktične projekte iz svemirskog inženjeringa i
njihovu primjenu i pružanje mogućnosti za obrazovanje i obuku ljudskih resursa koji su
od koristi za društvo-ne samo u razvojnim područjima vezanim za svemir, nego i u
različitim područjima tehnologije.
1) Članovi UNISEC-Global su dužni da neprestano promoviraju svemirsko obrazovanje
bazirano na projektima.
2) Članovi UNISEC-Global bi trebalo da učine sve napore da osiguraju da donosioci
odluka i regulativa shvate važnost svemirskog obrazovanja i podrže njihove aktivnosti.
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3) Članovi UNISEC-Global bi trebalo otvoreno dijeliti svoje aktivnosti, tako da drugi
članovi mogu imati koristi od njihovih iskustava, znanja, ''problem solving'' tehnika i
vještina.
4) Svaki lokalni ogranak predlaže jednu ili dvije organizacije (najčešće Sveučilište) i
kontakt osobu (POC) kao predstavnika za koordinaciju ostalih učesnika. Unutrašnja
struktura lokalnih ogranaka u UNISEC-Global se može formirati neovisno, u skladu s
lokalnim uvjetima.
5) UNISEC-Global Tajništvo neće imati nikakvu odgovornost za pravne ili financijske
aktivnosti članova. Sve financijske ili druge pravne obaveze uslijed aktivnosti UNISECGlobal članova ili lokalnih ogranaka moraju biti provedeni isključivo samostalno.
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