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Godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af MARTECs ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud 

truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i maritim 

transport og skibsledelse (Frederikshavn/Skagen) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 

2019 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser samt lov om maritime uddannelser, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 8. august 2019.   
 

Da MARTEC er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til 

umiddelbar oprettelse af uddannelsen.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt 
som bilag nedenfor.  

 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 4, stk. 5, i lov om maritime ud-
dannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 8. august 2019.    
 
Udbudssted:  
Frederikshavn/Skagen 

 
Sprog:  
Dansk.  
 
Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 
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Nr. C1 - Nyt udbud/dublering – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: MARTEC 
 

Uddannelsestype: Professionsbachelor 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsfører) 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

Bachelor of Maritime Transport and Ship Management 
 

Hovedområde: Maritime 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk  
 

Antal ECTS: 240 ECTS  
 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

Linket findes her: http://pkf.ufm.dk/flows/3a6f6cf05090466194dbc1d4be0040e8  
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogtekn
ologiskeudd/maritimeuddannelser/skibsfoerer 
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

Beskrivelse af uddannel-
sen, herunder erhvervs-
sigte 

Skibsføreruddannelsen indeholder nautiske og ledelsesmæssige fag. Den stu-
derende opnår teoretisk viden gennem undervisningen, som afprøves i praksis i 
laboratorier og simulatorer samt under praktikperioder. 
 
Uddannelsen kvalificerer til at sejle som styrmand og skibsfører, når man har 
fået et sønæringsbevis efter eksamenen. En skibsfører kan sejle i danske eller 
internationale farvande og arbejde på færgeoverfarter eller i rederier.  
 

RUVU’s vurdering på mø-
det den 23. oktober 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU bemærker, at det maritime arbejdsområde generelt har en meget lav 
ledighed, hvorfor det forekommer relevant med et nyt udbud af skibs-
føreruddannelsen i Nordjylland, hvor det maritime område er i vækst. 
 
RUVU noterer sig dog Danske Rederiers bekymring angående rekruttering af 
studerende til udbuddet, herunder at det vil kræve en særlig indsats mht. mar-
kedsføring og rekrutteringskampagne at få flere studerende optaget på uddan-
nelsen. 
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