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Godkendelse af ny uddannelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af SIMAC’s ansøgning om godkendelse af ny uddannelse truffet følgende 
afgørelse: 
 
Godkendelse af diplomuddannelse i maritim drift og bæredygtig uddannelse. 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-
gående uddannelser med senere ændringer, og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 
22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsaka-
demiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og di-
plomuddannelser.  
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-
ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse 1012 af 2. juli 
2018 om diplomuddannelser (Diplombekendtgørelsen) med senere ændringer. 
 
Da SIMAC 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). Vurderingen er vedlagt som bilag. 
 
Hovedområde: 
Uddannelsen hører under det maritime fagområde. 
 
Titel: 
Uddannelsens titel fastlægges til: 
 
Dansk: Diplomuddannelsen i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling. 
 
Engelsk: Diploma of Maritime Operation and Sustainable Development.                   
 
Udbudssted: 
Uddannelsen udbydes i Svendborg. 
 
Sprog: 
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  
 
Normeret studietid: 
Efter reglerne i diplombekendtgørelsens § 4, stk. 2, fastlægges uddannelsens 
normering til 60 ECTS-point. 
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Takstindplacering: 
Uddannelsen indplaceres til: takstgruppe 10: 44.000 kr. (2022-takster) (deltid) 

 
Aktivitetsgruppekode: 8878  
 
Koder Danmarks Statistik: 
UDD:  Eftersendes evt. 
AUDD:           Eftersendes evt. 
 
Censorkorps: 
Uddannelsen tilknyttes et censorkorps i overensstemmelse med § 17, stk. 3, i 
Diplombekendtgørelsen, jf. § 21 i bekendtgørelse om prøver i de maritime uddan-
nelser. 
 
Adgangskrav: 
Adgang til uddannelsen følger reglerne i § 5 i Diplombekendtgørelsen.  
Adgang er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende ud-
dannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant aka-
demiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et reguleret forløb, samt at 
ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende 
uddannelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Camilla Badse 
Specialkonsulent 
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Nr. A 16 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2021) 

Ansøger og udbuds-
sted: 
 

SIMAC, Svendborg 

Uddannelsestype: 
 

Diplomuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Diplomuddannelsen i Maritim Drift og Bæredygtig Uddannelse 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Diplom i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling 
- Diploma of Maritime Operation and Sustainable Development 

Hovedområde: Maritime område Genansøg-
ning: 
(ja/nej) 

Ja 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/0b757d8281e1026d6512c6d89c001ca7 
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 12. oktober 
2021: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændringer om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af videregående uddannelser. 
 
RUVU vurderer, at der behov for videre- og efteruddannelse til maritimt 
uddannede, og at det er dokumenteret i ansøgningen. 
 
RUVU noterer sig, at der tale om en genansøgning. Som anført i den 
tidligere vurdering af uddannelsen, finder RUVU fortsat, at der er behov 
for, at SIMAC samarbejder og indgår i en dialog med andre potentielle 
udbydere af uddannelsen for at understøtte en bredere fundering af 
uddannelsens indhold og relevans. 
 

 


