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CINE ESTE SOUTH SHIELDS MARINE SCHOOL
South Shields Marine School este parte a Tyne Coast College și este cel mai
vechi institut de marină comercială din Anglia, fiind înființat în anul 1861.
South Shields Marine School funcționează în orașul South Shields, situat pe
coastele de nord-est ale Angliei, la cca 40 km est de orașul Newcastle, pe malul
drept al estuarului râului Tyne.
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South Shields Marine School (SSMS) oferă programe care acoperă întregul
spectru al educației în domeniul maritim și portuar, inclusiv navigație, operarea
navelor, inginerie marină și electrică, offshore, comunicații, catering, etc. South
Shields Marine oferă part-time și cursuri full-time, atât pentru tineri studenți și
adulți deopotrivă. Pentru absolvenții de studii politehnice și pentru persoanele
care navighează, SSMS oferă cursuri ajustate prin echivalarea disciplinelor, ori
prin împărțire pe module scurte, pentru a facilita efectuarea voiajelor.
South Shields Marine School (SSMS) este una dintre cele mai mari instituții de
formare în domeniul maritim din lume și este aprobată de Autoritatea Maritimă
a Marii Britanii (UK MCA – Maritime and Coastguard Agency). SSMS acoperă
absolut toate nivelurile de educație și formare a personalului navigant: punte,
mașină și electrotehnică. SSMS oferă, de asemenea, o gamă largă de cursuri de
scurtă durată pentru toate piețele maritime, inclusiv pentru navele offshore și de
agrement. Oferta de educație și formare este susținută de o gamă largă de resurse
care permit acoperirea integrală a nevoilor de formare, inclusiv a cursurilor
IMO/STCW.
Absolvenții programelor de marină, posesori ai brevetului britanic de ofițer, pot
obține diploma de inginer (B.Sc) prin completarea unui an de studii
(distance learning sau part-time) în SSMS cadrul.
Click https://www.stc.ac.uk/marine pentru informații complete despre SSMS.
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CINE ESTE COLEGIUL NAUTIC ROMÂN
Colegiul Nautic Român din Constanța, str. Lebedei nr. 1 (în incinta portului
turistic Tomis) deține franșiza South Shield Marine School în România și are
aprobarea acestei instituții de a recruta și școlariza studenți români în vederea
obținerii unui brevet englez de ofițer de marină comercială.
Colegiul Nautic Român funcționează din anul 2016 ca extensie în Europa a
South Shield Marine School iar in anul 2018 a fost auditat cu succes de catre
Autoritatea Maritimă a Marii Britanii (UK MCA – Maritime and Coastguard
Agency).
Până în prezent 3 serii de studenți români au urmat programul britanic HIGHER
NATIONAL DIPLOMA – NAUTICAL SCIENCE (viitori ofițeri de punte).
Aceștia au făcut anul 1 în Romania, în cadrul Colegiului Nautic Român iar anul
al 2-lea în cadrul South Shields Marine School (SSMS). Prima serie de români
va obține brevetul britanic de ofițer în anul 2020.

Colegiul Nautic Român, str. Lebedei nr.1, 900746 Constanța, România

NOUTATE IMPORTANTĂ:
Seria de studenți care demarează programele britanice de ofițeri de marină
comercială în septembrie 2019 sunt acceptați să facă și anul 1 și anul 2 în
cadrul South Shields Marine School (SSMS).
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CE NOUTĂȚI ADUCE ANUL 2019 PENTRU CEI CE DORESC UN
BREVET BRITANIC DE OFIȚER DE MARINĂ COMERCIALĂ
Începând cu anul 2019 studenții români vor face și anul I și anul II de studii
teoretice în South Shields Marine School.
De asemenea, începând cu anul 2019 voiajele de practică îmbarcată sunt
asigurate și garantate de către South Shields Marine School.
Aplicațiile precum și admiterea sunt gestionate, ca și până acum, de către
Colegiul Nautic Român.
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CE BREVET BRITANIC DE OFIȚER DE MARINĂ COMERCIALĂ
POT OBȚINE
Puteți alege unul din următoarele brevete:
1. Ofițer de punte – Deck Officer of the Watch (DOOW)
2. Ofițer mecanic – Engineering Officer of the Watch (EOOW)
3. Ofițer electrician – Electrotechnical Officer (ETO)
Cei care aleg brevetul de ofițer de punte vor urma programul HIGHER
NATIONAL DIPLOMA – NAUTICAL SCIENCE, cu durata studiilor teoretice
de 2 ani.
Cei care aleg brevetul de ofițer mecanic vor urma programul HIGHER
NATIONAL DIPLOMA – MARINE ENGINEERING, cu durata studiilor
teoretice de 2 ani.
Cei care aleg brevetul de ofițer electrician vor urma programul FOUNDATION
DEGREE IN MARINE ELECTRICAL ENGINEERING cu durata studiilor
teoretice de 2 ani.
La finalul celor 2 ani studenții sunt ambarcați de către South Shields Marine
School pe nave comerciale sub pavilion britanic și execută un stagiu de cadet de
15 luni, pe timpul căruia primesc o diurnă, standardul minim fiind de 400
euro/lună.
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CÂT MĂ COSTĂ CEI DOI ANI DE STUDII ÎN ANGLIA
Vei face anul 1 și anul 2 în South Shields Marine School din Anglia iar practica
îmbarcată va fi asigurată de către această instituție, pe nave sub pavilion
britanic.
Costurile unui program complet sunt următoarele:
1. Taxe de școlarizare: Anul 1 = 5000 GBP*
Anul 2 = 5000 GBP
Nu veți achita aceste sume. Acestea se vor acoperi printr-un contract de
împrumut pentru educație pe care îl vei semna în primele zile ale anului 1
în cadrul South Shields Marine School. Vei returna suma în rate lunare
după ce veți absolve și numai după ce venitul total anual depășește 21000
GBP. Rata lunară de returnare este de 80-100 GBP.
*GBP = Great Britain Pounds (sau Lire sterline)
1 GBP = 5.27 lei
1 GBP = 1.11 Euro
2. Costuri de transport: o cursă low cost București – Luton drum dus-întors
costă în jur de 50 Euro iar trenul până la Newcastle costă 70 GBP. O cursă
normală București-Newcastle, cu escală (nu există curse directe) costă 200300 Euro (sau mai puțin, dacă se face rezervarea în avans).
3. Costuri cu cazarea: O cameră în căminul campusului costă 600 GBP pe
lună și include mesele zilnice (Notă: anul universitar are 9 luni, 15 sept – 15
iunie). De asemenea, există posibilitatea închirierii unui apartament ori casă
de către un grup de 2, 3 sau 4 studenți, situație în care chiria scade la cca. 200
GBP pe lună de persoană.
Pentru închiriere studenții vor contacta din timp următoarele agenții, prin email sau telefon:
• Cazare în campus: drwinterbottom.hall@stc.ac.uk
• Cazare în oraș: www.thelettinggroup.com sau www.moodyandco.net
Voiajele de practică nu costă nimic, din contră studenții vor câștiga o diurnă
lunară care de regulă se ridică la 400 euro.
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CINE POATE DEPUNE O APLICAȚIE
Orice cetățean român:
• care a absolvit integral cursurile liceale, cu sau fără diplomă de
bacalaureat (în sistemul britanic de educație nu există bacalaureat).
• care este apt din punct de vedere medical.
• care are o competență lingvistică de minimum 5 pe scara IELTS.
• indiferent de domiciliul actual.
• indiferent de vârstă.
• indiferent de gen.
• indiferent de ocupațiile anterioare.

IMPORTANT:
South Shields Marine School oferă rute scurte, de 6-9 luni următoarelor
categorii de aplicanți din România:
1. Care au absolvit cursuri universitare de marină cu sau fără licență.
2. Care au absolvit cursuri universitare politehnice (din aria curriculară
Mecanică/Mecatronică, Electrotehnică, Electronică, Construcții nave).
3. Care navighează în prezent pe funcții inferioare (timonier, marinar,
motorist, electrician de bord) și vor un brevet englez de ofițer în legătură
cu funcția actuală).
4. Persoanele care navigheaza pe funcția de stewart, fitter, pompagiu, etc.
pot beneficia de un program special, pe module scurte, în așa fel încât să
poată naviga în continuare, însă durata totală a acestui tip de program este
cea standard, de 2 ani, sau mai lungă, în funcție de cât dorește să
navigheze respectiva persoană.
5. Persoanele care au 3 ani efectivi de ambarcare nu mai execută stagiul de
cadet.
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CUM POT DEPUNE O APLICAȚIE
Așa cum am precizat, începând cu anul 2019 programele de studii se vor
desfășura integral în South Shields, Anglia, iar procesul de înscriere și
selecție a candidaților români va fi gestionat de Colegiul Nautic Român.
Aplicați online pe site-ul Colegiului Nautic Român, www.nauticalcollege.org
astfel:
• Pentru HND Nautical Studies (Ofițer punte):
https://nauticalcollege.org/ro/aplica/aplicatie-ofiter-punte/
• Pentru HND Marine Engineering (Ofițer mecanic):
https://nauticalcollege.org/ro/aplica/aplicatie-ofiter-mecanic/
• Pentru FD Marine Electrical Engineering (Ofițer Electrician):
https://nauticalcollege.org/ro/aplica/aplicatie-ofiter-mecanic/
(se folosește același formular pentru Ofițer mecanic, doar inserați în căsuța
de text faptul că optați pentru Ofițer electrician)
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ÎN CE CONSTĂ PROCESUL DE SELECȚIE
Depunerea unei aplicații generează automat un email de confirmare care se
transmite imediat aplicantului.
În plus, în maximum 48 de ore aplicantul primește prin e-mail acest Ghid, care
include toate informațiile necesare finalizării cu succes a aplicației.
Pașii pe care aplicantul îi urmează pentru a fi înscris oficial în unul din cele 3
programe de ofițeri deschise României în cadrul South Shields Marine School
începând cu septembrie 2019 sunt următorii:
IMPORTANT: Procesul de selecție și admitere este gratuit.
Pasul 1: aplicantul depune o aplicație online. (Atenție, ultima zi în care se poate
depune o aplicație este vineri 30 august 2019).
Pasul 2: reprezentantul Colegiului Nautic Român trimite aplicantului acest
Ghid.
Pasul 3: aplicantul transmite Colegiului Nautic Român, prin e-mail, în format
scanat, următoarele documente și informații:
(i)
Foaia matricolă a celor 4 ani de liceu (copie scanată, nelegalizată).
(ii) Certificat medical ”Clinic sănătos” de la medicul de familie, cu
mențiunea ”apt pentru studii de marină”.
(iii) Pașaport (prima pagină) – candidații care nu au pașaport demarează
imediat formalitătțile de obținere și transmit copia mai târziu.
(iv) Carte de identitate
(v) Orice certificat de competență lingvistică (dacă există)
(vi) Data la care candidatul dorește să susțină examen de admitere:
• Sâmbătă 20 iulie 2019, ora 10.00 la sediul Colegiului Nautic Român
• Sâmbătă 31 august 2019, ora 10.00, la sediul Colegiului Nautic Român
Observație importantă:
Candidații care locuiesc la distanță mare de Constanța pot opta să susțină
examenul de admitere online (prin Skype și e-mail, vezi secțiunea următoare).
Candidații care optează pentru această formulă vor anunța cât mai repede
Colegiul Nautic Român data la care sunt disponibili pentru a susține examenul.
Pasul 4: Colegiul Nautic Român confirmă candidatului faptul că dosarul de
admitere este complet. Locul se confirmă după susținerea examenului de
admitere.
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ÎN CE CONSTĂ EXAMENUL DE ADMITERE
Persoanele care studiază în Marea Britanie trebuie să dețină un certificat de
competență lingvistică IELTS sau echivalent, care să reflecte un nivel de
minimum 5.00 pe scara IELTS.
Pe lângă competența de comunicare în limba engleză, viitorii studenți trebuie să
facă dovada că au studiat matematică și fizică în cei 4 ani de liceu și au obținut
rezultate satisfăcătoare. Aceste elemente de competență științifică se dovedesc
cu foaia matricolă din liceu.
Ca urmare, examenul de adimtere în cadrul programelor Higher National
Diploma din domeniul maritim va fi structurat pe 3 probe:
Proba 1. Analiza foii matricole si acordarea unei note calculată ca medie a
mediilor de la disciplinele matematică și fizică.
Proba 2. Interviu în limba engleză, care să acopere competențele:
1. Listening Comprehension
2. Speaking
Proba 3. Examen scris la limba engleză, care să acopere competențele:
1. Reading Comprehension
2. Writing
Mențiuni importante:
1. Candidații care dețin un certificat de competență lingistică (IELTS,
Cambridge, Toefl, etc., inclusiv cel obținut in cadrul examenului de
bacalaureat), precum și cei care au studiat în limba engleză nu susțin
Proba 3 (examenul scris).
2. Interviul în limba engleză (Proba 2) este obligatoriu și se poate susține
la sediul colegiului din Constanța sau prin Skype. Acesta are durata de
maximum 15 minute și este structurat astfel:
a. 1-2 minutes: examiner’s introduction, identifying the candidate
(candidate must show an ID document).
b. 3-4 minutes: introduction and interview. Candidate is required to
talk about herself/himself: what is she/he doing currently, what
future plans she/he has, background and family/friends matters,
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hobbies, cultural particularities of the region where the candidate
comes from.
c. 3-4 minutes: individual long turn. Candidate will be asked to talk
about a recent event in her/his life. Candidate takes 1-2 minutes to
prepare her/his answer on a sheet of paper and then she/he has 1-2
minutes to talk about the subject.
d. 3-4 minutes: two-way discussion. Examiner raises a subject of
discussion and asks the candidate to deliver her/his opinion. For
example:
-are photographs important for us?
-is the past important for our future?
-is the parent’s role in education more important than the
school’s one?
-advantages and disadvantages of being a merchant navy
officer.
3. Testul scris (proba 3) durează o oră și este structurat pe 2 secțiuni, astfel:
Section 1. Reading comprehension (20 minutes). You will receive a
text (on a sheet of paper or by email). The text is accompanied by a
number of questions which will test your text understanding.
Section 2. Writing (40 minutes). You will receive a title (on a sheet
of paper or by email). You will be required to compose a letter, or
an e-mail, or a story/essay with that title of at least 150 words.
Mențiune importantă: Candidații care aleg să susțină testul scris online, vor
primi testul prin e-mail la ora stabilită în prealabil și vor avea la dispoziție 1 oră
să trimită răspunsul in reply, prin e-mail. Rezultatul la test se va transmite
candidatului în aceeași zi.
Odată cu rezultatul la test se transmite și confirmarea locului în seria 2019 în
cadrul South Shields Marine School. Reamintim că admiterea în seria 2019 a
programelor oferite de South Shields Marine School este gratuită.
Ultima zi în care se poate aplica la aceste programe pentru seria 2019 este
30 august 2019.
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CE URMEAZĂ DUPĂ CONFIRMAREA LOCULUI ÎN SERIA 2019
1. Cât mai curând posibil:
- obținere pașaport.
- rezervare bilet avion și tren (dacă este cazul). Cel mai ieftin bilet de tren
se cumpără online (www.thetrainpal.co.uk), în avans.
- rezervare cameră în cămin sau închiriere în oraș (vezi detalii mai jos).
2. În săptămâna 2-6 septembrie 2019 Colegiul Nautic Român organizează un
curs gratuit de pregătire intensivă pentru candidații declarați admiși în
seria 2019, indiferent de specializare. Cursul se predă integral în limba engleză
și se organizează la sediul Colegiului Nautic Român din Constanța de luni până
vineri între orele 10.00 și 14.00, având următoarea structură:
- What subjects will be taught in England in year 1 and year 2 (Monday)
- Mathematics for deck and engineering students (Tuesday-Thursday)
- Administrative issues: rules and policies applied in South Shields Marine
School (Friday)
Cursul este coordonat de Dr. Stelian Cojocaru, directorul Colegiului Nautic
Român.
Studenții care nu pot frecventa acest curs vor primi un material sintetic prin email.
3. Prezența în cadrul South Shields Marine School pentru începerea anului
universitar 2019-2020 este pe data de 16 septembrie 2019, ora 08.30 la recepția
de la intrarea în Colegiul britanic.
4. Recomandări importante:
• Studenții care doresc cazare în campus sunt îndrumați să contacteze cât
mai devreme căminul campusului, prin e-mail, la adresa:
drwinterbottom.hall@stc.ac.uk
• Studenții care și-au rezervat cameră în campusul South Shields Marine
School trebuie să fie prezenți pe data de 15 septembrie 2019.
• Studenții care doresc să închirieze în oraș sunt îndrumați să se asocieze în
grup de 2/3/4 colegi, pentru a obține o chirie mai mică (chiria de referință
este 200 GBP/lună/persoană).
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• Studenții care doresc să închirieze în oraș sunt îndrumați să contacteze din
timp una din următoarele agenții și să aleagă 1-2 proprietăți:
www.thelettinggroup.com sau www.moodyandco.net
• Studenții care doresc să închirieze în oraș sunt îndrumați să nu semneze
contract de închiriere în avans, fără să vadă proprietatea. Recomandăm să
fiți prezenți în South Shields cu 2-3-4 zile mai devreme pentru a putea
vedea camerele și semna contractul. Atenție: Contractele de închiriere
se semnează pe minimum 6 luni, interval în care nu puteți rezilia
contractul. De asemenea, aveți în vedere că la început achitați o garanție
egală cu valoarea chiriei pe o lună (care se recuperează la sfârșitul
perioadei de închiriere).

Persoana de contact în cadrul South Shields Marine School este Prof. Julie
Rowe, care va fi îndrumătoarea grupelor de studenți români.
Este posibil ca în anul universitar 2019-2020 un profesor român să fie inclus în
staff-ul South Shields Marine School (acest demers nu este încă finalizat).
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CE AVANTAJE AM DACĂ URMEZ ACEASTĂ RUTĂ ENGLEZĂ FAȚĂ
DE RUTA CLASICĂ ROMÂNEASCĂ (UMC / ACADEMIA NAVALĂ)

1. Voiajele de practică sunt garantate de South Shields Marine School
România nu are nave sub pavilion român, Anglia are peste 2000. Pe timpul
voiajelor de practică studenții câștigă 5-6 mii de euro.
UMC și Academia Navală nu garantează voiaje de practică, nici nu ar avea
cum în lipsa navelor sub pavilion român.
2. Nu plătești taxe de studii
Deoarece România este membru UE, cetățenii români care studiază în Anglia
beneficiază de programul Student Finance, care dă împrumut de studii cu
dobândă 0% pentru acoperirea taxelor pe toată durata studiilor.
3. Cazarea în South Shields este la nivelul prețurilor din București și Cluj
O cameră cu utilități te va costa cca. 200 GBP pe lună.
4. După ce ai obținut brevetul britanic de ofițer poți obține diploma de
inginer”B.Sc. Marine Operations” cu 2 semestre suplimentare în cadrul
Sunderland University.
Mulți tineri se orientează spre UMC și Academia Navală pentru că li se oferă o
diplomă de inginer în Transporturi Maritime. După ce ai obținut brevetul
britanic de ofițer mai faci un efort și urmezi două semestre în cadrul South
Shields Marine School, iar la final obții diploma licență BSc Marine Operations
prin Sunderland University. Apoi, dacă dorești, poți opta pentru un masterat de
3 semestre în același domeniu, pe același system.
5. Faci o școală de tradiție, recunoscută în toată lumea, studiezi cu cei mai
buni din lume, iar brevetul britanic te situează în elita navigatorilor
South Shields Marine School este primul institut de marină comercială din
Anglia, înființat în anul 1861. Baza materială a acestei instituții este
impresionantă, standardul de educație este cel mai înalt din lume iar brevetul de
ofițer este eliberat de autoritatea maritimă a Angliei (UK Maritime and
Coastguard Agency), fiind cel mai respectat pe piața shipping-ului mondial.
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6. Stagiile între brevete sunt de numai 12 luni, după cca. 4 ani de la
absolvire poți fi comandant/șef mecanic
Legislația engleză vă permite să avansați în carieră mult mai rapid decât o face
legislația veche și greoaie din România. Pe legea română actual, stagiile între
brevete sunt de 24 de luni, adică dublu.
7. Pentru a trece la nivel managerial faci un curs de 6 săptămâni, nu un
masterat de 2 ani ca în UMC/Academia Navală
Veți avansa la nivel managerial printr-un curs de numai 6 săptămâni organizat
permanent de South Shields Marine School.
8. Brevetul de comandant / șef mecanic se obține pe baza unui interviu
Promovarea la brevetul maxim (commandant, respectiv șef mecanic) se face pe
baza unui examen oral, organizat sub forma unui interviu.
Important: Toate examenele de carieră le veți susține în South Shields Marine
School, nu la autoraitatea maritimă a Angliei.
9. Toate documentele emise de instituțiile britanice sunt recunoscute în
România
Recent Ministerul Transporturilor din România a emis un ordin de ministru prin
care se dispune recunoașterea tuturor certificatelor emise de autoritățile navale
ale țărilor UE. La cerere, vă putem transmite acest act juridic prin e-mail.
10. Cu diploma de studii te poți angaja oriunde în lume în infrastructura de
shipping de la uscat. În plus beneficiezi de rețeaua firmelor britanice de
crewing.
Vei obține o diplomă ”Higher National Diploma” sau chiar un ”Bachelor of
Science”, care cântăresc mult mai greu în lume decât o diplomă românească.
Cu brevet britanic ai acces la crewing-ul englez, cel mai ofertant din lume.
11. Deoarece în sistemul britanic preuniversitar nu există bacalaureat, sunt
admiși în programele HND și tinerii care au absolvit liceul în România
dar nu au promovat examenul de bacalaureat (această excepție nu mai
este valabilă ulterior pentru diplomele de inginer și master – BSc / MSc).
12. Autoritățile engleze recunosc cursurile scurte (IMO/STCW) făcute
oriunde în lume, inclusiv la Ceronav, precum și vizitele medicale făcute
în România, în clinicile aprobate de Ministerul Transporturilor.
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***
Pentru a obține informații suplimentare puteți contacta Colegiul Nautic Român:
- Telefonic 0753535353 zilnic, luni-vineri 09.00 – 16.00
- Prin e-mail la adresa: office@nauticalcollege.org
- Direct la sediul Colegiului din Constanța:
Luni:
Miercuri:
Sâmbătă:

09.00-13.00
16.00-20.00
09.00-13.00

***

Vă mulțumim pentru interes și vă dorim mult succes!
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