Magyar fiatal a máltai tengerésztiszt képzıben
Pócza Szabolcs 2008 szeptembere óta tanul Máltán a Malta College of Arts, Science and
Technology – Maritime Institute-ban. Vele beszélgettünk a kezdetekrıl és a kinti
tapasztalatokról.
Miért a máltai képzésre esett a választásod?
A végzettség nemzetközileg elismert, az Európai Uniós állampolgároknak nem kell
tandíjat fizetni, illetve korábban már jártam a szigeten.
A máltai akadémián kívül még több országban lehet tengerész tiszti képzésben részt venni
például: USMMA (NY, USA), Warsash Maritime Academy (Southampton, UK), Liverpool
Maritime Academy (Liverpool, UK)…
Milyen papírok szükségesek a jelentkezéshez?
Az Officer In Charge - Navigational Watch képzéshez legalább középszintő érettségi hat
tantárgyból. Kötelezı tantárgy a fizika, matek és az angol nyelv. E három tantárgyból
legalább négyes osztályzatra van szüksége a jelentkezınek. Orvosi alkalmassági kell a
Merényi Gusztáv Kórház - Repülési Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központból. Ha
eddig minden rendben van, akkor ezt követıen a Maritime Institute akadálypályáját kell
teljesíteni majd egy beszélgetésen kell részt venni az iskola vezetıségével.
Még valami?
Kellı hivatástudat, elkötelezettség, elhivatottság és feltétlen odaadás a hajózás iránt.
Lépésrıl lépésre leírnád a jelentkezés menetét?
Tavasszal kell írni egy szándéknyilatkozatot e-mailben az MCAST-nak miszerint a
következı tanévben a Maritime Institute-ban szeretné folytatni tanulmányait. Az érettségirıl
kell egy hivatalos fordítás (angolul) és azt kell elküldeni egy nyomtatvánnyal együtt a Malta
Qualifications Council-nak. Az eredményt postán és e-mailben is megküldik, amit majd
csatolni kell az MCAST jelentkezési laphoz. A további teendıkrıl az iskola küld egy levelet.
(Az akadálypálya teljesítésének és az interjúnak az idıpontja). Sikeres felvételi után a képzés
szeptember második hetén kezdıdik.
Az iskola biztosít szállást?
Sajnos nem. Legjobb tudomásom szerint Máltán a kollégium mint olyan, nem létezik.
Én egy máltai családnál lakom. Persze, rengeteg albérlet hírdetést lehet olvasni az újságokban,
de úgy gondolom a családi elhelyezés praktikusabb, mert fıznek, mosnak, vasalnak rám, így
nekem már csak a tanulással kell foglalkoznom.
Volt valamilyen hajós elıképzettséged mielıtt jelentkeztél Máltára?
Igen. A G.S. Poseidon Tengerész Oktató Központban elvégeztem az STCW
tanfolyamok közül az: alapfokú tőzvédelem, túléléstechnika, személyi biztonságtechnika és
környezetvédelem, utasirányítás tanfolyamokat továbbá a Merényi Gusztáv kórház - Repülési
Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központban részt vettem az alapfokú elsısegélynyújtó
tréningen illetve megszereztem a Tengerész Szolgálati Egészségi Bizonyítványt. Így
megkaptam a Tengerész Szolgálati Könyvemet. Ezen kívül Horváth Csaba – Baffia György
két kötetes tengeri sporthajósoknak írt könyvét olvastam. Mindezeknek az ismerete nagy
segítségemre voltak a tanulmányaim során.

