
‘’До крај на 2020 год ајде да направиме свет во кој студентите можат да 

учествуваат во практичните свемирски проекти во повеће од 100 земји’’ 
 
 

UNISEC-Global: Глобалната задачи 

 
 

Визија 
 

University Space Engineering Consortium (UNISEC)-Global, замислува свет во кој 

свемирската наука и технологија се користат од страна на поединци и институции 

во секоја земја, богата или сиромашна, а во кој се пружа можност на целата 

структура на опстреството - било да е академско, индустриско ил и образовно - во 

мирољубиви цели и за добробит на целото човечанство.             
 
Мисија 
 
На UNISEC-Global е да се направи свет кој ће биде подстрекнувач на слободна 

размена на идеи, информации и можности кој се однесуваат на свемирското 

инжинерство и на неговата примена, посебно за млади особи, вклучувајки ги и 

оние земји кој се во развој.  
 
Структура 
 

1) UNISEC-Global е међународна непрофитабилна организација која овозможува и 

пласирање на практични развојни активности на универзитетски ниво, поврзани со 

свемир како сто е дизајнирање, развој, фабрикација, пласирање и управување на 

микро / нано / пико сателитски и ракетно. 

2) UNISEC-Global се членови на универзитет, универзитетски групи, академски или 

образовни организации. 

3) Членовите на UNISEC-Global можат да се оорганизираат во локални групи кои 

обезбедуваат координација на државно или регионално ниво. 

4) Со UNISEC-Global- ните активности координира секретаријат на UNISEC-Global. 

5) Извршни орган на UNISEC-Global је Управни Комитет. 
 
Инплементација 

 
Визијата и мисијата ће бидат остварени низ практични проекти од свемирско 

инжинерство и нивната примена во пружање на можност за образование и обука на 

човечките ресурси кои се корисни по целокупно општество не само од развиените 

области поврзани со свемирот туку и од различити области на технологијата. 

1) Членките на UNISEC-Global се должни да непрестано промовираат свемирско 

образование базирана на проекти. 

2) Членовите на UNISEC-Global би требало да се потрудат да обезбедат јасноћа на 

своите предлози да би донаторите ја сватиле важноста на свемирското образование 

и да би ги подржале нивните активности. 



3) Членовите на UNISEC-Global би требало отворено да ги изнесат своите 

активности така да и другите членови можат да имаат корист од нивните искуства, 

знаења "problem solving" техники и вештини. 

4) С екој локален огранок предложува една или две организации (најчесто 

универзитет) и лице за контакт (POC) како преставник за координација со 

останатит учесници. Внатресната структура на локалните гранки во UNISEC-Global 

можат да се форнираат независно од склопот на локалнире услови. 

5) Секретаријатот на UNISEC-Global нема да има никаква одговорност по правните 

или финансиските активности на членсрвото. Сите финансиски или други правни 

обврски услед активностите на UNISEC-Global на членовите или локални огранци 

мораат да бидат спроведени самостално. 


