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Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Skibsteknik og Marin konstruktion

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Naval Architecture and Marine Engineering

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion (Skibsingeniør)
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Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor’s Degree Programme in Naval Architecture and Marine Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C og
engelsk B

Adgang via relevant erhvervsuddannelserne:
Maritime håndværksfag - Bådebygger, Skibsmekaniker, Skibsmontør eller Skibstekniker
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C og
engelsk B

Adgang via videregående maritim uddannelse:
Skibsfører, Skibsofficer eller Maskinmester
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C og
engelsk B

Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C og
engelsk B

Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210
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Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag
Det Blå Danmark står i dag for ca. 25% af Danmarks eksport og er vigtigt for hele Danmark, men erhvervet mangler
medarbejdere med skibstekniske kompetencer.
Der outsources opgaver til udlandet og ansættes udlændinge i betydeligt antal i nogle større skibsdesignhuse, og i andre
virksomheder er manglen også stor iflg. Erhvervshus Nord, - der efterspørges flere skibsingeniører med større maritim
indsigt, maritim erfaring og driftsorientering.
Der uddannes i dag kun ca. 30 maritime ingeniører om året og ca. 1/3 heraf er diplomingeniører.

Den nye uddannelse skal uddanne professionsbachelorer i Skibsteknik og Marin konstruktion med kompetencer som
efterspørges på det danske arbejdsmarked af Det Blå Danmark.
Uddannelsen skal bidrage til at dække behovet for skibsingeniører på danske værfter, i ship design virksomheder, hos
skibsklassifikationsselskaber, hos maritime udstyrsproducenter, hos maritime servicevirksomheder og i rederier samt
marine ingeniører i virksomheder inden for offshore olie/gas/vind.
Uddannelsen skal have base i det maritime og dimittenderne fra uddannelsen skal møde virksomhederne med stor maritim
indsigt og professionsviden.

Se fuld beskrivelse i Bilag side 1-2

Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer
Uddannelsen udbydes så den lever op til kravene fastsat i Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser (LBK nr. 781 af
08/08/2019). En ny uddannelsesbekendtgørelse udarbejdes efterfølgende i medfør af lov om maritime uddannelser.
Uddannelsen indplaceres på niveau 6 i kvalifikationsrammen for livslang læring.
Uddannelsens videngrundlag skal være erhvervs- og professionsbaseret samt udviklingsbaseret.
Erhvervs- og professionsbasering indebærer, at uddannelsen er baseret på opdateret viden om centrale tendenser inden
for det erhverv og den profession, som uddannelsen retter sig mod. Udviklingsbasering indebærer, at uddannelsen er
baseret på opdateret viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det erhverv og den profession, som
uddannelsen retter sig mod. Udviklingsbasering indebærer desuden, at uddannelsen baseres på opdateret viden fra
forskningsfelter, der er relevante for uddannelsens faglige indhold.

Det er et 3½-årigt fuldtidsstudium
Uddannelsen indeholder følgende elementer:
Naturvidenskabelige grundfag
Teknologiske fag
Projekter og almene fag
Bachelorpraktik
Bachelorprojekt
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Uddannelsen indeholder følgende konstituerende fag:
Skibs- og offshoreteknik
20 ECTS
Marine konstruktioner
15 ECTS
Marine og el engineering
Hydrodynamik og fremdrivning
Skibsdesign/-projektering

15 ECTS
20 ECTS
10 ECTS

De studerende opnår følgende kompetencer:
Matematisk-naturvidenskabelige og teknisk-professionsfaglige kompetencer

•

har solide færdigheder i anvendelse af grundlæggende naturvidenskabelige, matematiske, statistiske, IT-mæssige og
teknologiske principper, teorier og metoder baseret på den nyeste viden til løsning af praktiske ingeniørmæssige
problemer

•

har forståelse for den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige fagområders teori i den praktiske udformning af
teknologiske løsninger

•

kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger på både et overordnet og detaljeret niveau og begrunde valg af
løsningsmodel

•

kan med udgangspunkt i det teoretiske grundlag vælge og anvende relevante modellerings- og simuleringsmetoder og
redegøre herfor

•

kan vælge og anvende relevante analysemetoder og redegøre herfor.

Generelle professionsrettede kompetencer

•

er helhedsorienteret i løsningen af konkrete tekniske problemstillinger omfattende alle faser fra problemidentifikation,
idéudvikling og kravspecifikation, over design, optimering og implementering til egentlig produktion og ibrugtagning

•

kan inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige, sikkerhedsmæssige konsekvenser i
løsningen af ingeniørmæssige opgaver

•

kan anvende bæredygtighedsprincipper med henblik på at vurdere og vælge en proces, et produkt eller et system

•

kan arbejde med innovative processer og kan inkludere grundlæggende forretningsøkonomi i praksis
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•

kan anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder i løsningen af praktiske ingeniørmæssige
problemstillinger, som genererer en merværdi for opgavegiveren

•

kan foretage overordnede betragtninger vedrørende dimensionering af maskintekniske elementer og kan foretage skøn
og overslagsberegninger på et ufuldstændigt grundlag

•

har sikkerhed og rutine i hurtigt at ”oversætte” et teknologisk problem over en fysisk model til en matematisk model og
tilbage igen

Specifikke professionsrettede kompetencer

•

har en grundlæggende maritim indsigt

•

har kendskab til relevante procedurer og standarder indenfor skibs- og offshoreindustrien

•

kan dimensionere maskintekniske komponenter og produkter så de overholder alle relevante krav, f.eks. til styrke,
stivhed, levetid, forurening, genanvendelse og kan fagligt forstå og begrunde de krav, der er formuleret i standarder,
normer og direktiver inden for området

•

har speciale i dimensionering af marine konstruktioner i stillestående vand og bølger

•

kan udføre hydrodynamisk design og optimering af konventionelle skibsskrog og skibsfremdrivning

•

kan projektere skibe, herunder optimering af skibe under hensyntagen til økonomiske, anvendelses- og miljømæssige
forhold

•

kan anvende moderne softwareprodukter til løsning af udviklings-, dimensionerings- og projekteringsopgaver dvs. har
et grundlæggende kendskab til kommercielle programpakker inden for CAD, FEM, stabilitetsberegning mv.

•

kan bidrage til løsning af tværfaglige opgaver i kraft af faglig grundviden om bl.a. elektroteknik og reguleringsteknik

•

har opnået praktisk indsigt og færdigheder inden for skibsteknik og marin konstruktion bl.a. via gennemførte projekter
og studiepraktik

•

kan ud fra et grundlæggende kendskab til materialer foretage et kvalificeret materialevalg til et produkt
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Struktur for uddannelsen og Fagbeskrivelser kan ses i Bilag side 3 og s.16-18.

Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen
MARTEC vurderer at taxameterindplaceringen bør være aktivitetsgruppe ”Diplomingeniør” med koden 5340 med følgende
takster pr. studenterårsværk. Sammenlignelige tekniske diplomingeniøruddannelser ligger i denne kategori.

Undervisningssats:
Praktiksats:

65.800 kr.
8.700 kr.

Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én
fil
Bilag til ansøgning om prækvalifikation af ny uddannelse til Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800
anslag
Der findes ikke en formel skibsingeniøruddannelse i DK.

Der uddannes i dag ca. 30 maritime ingeniører pr. år, heraf er 1/3 diplomingeniører (prof.bachelor), og de seneste 10 år er
der uddannet i alt ca. 200 maritime ingeniører, men den maritime ingeniør af i dag er generalist (mask.ing.). Der vurderes
at være mindre end 500 maritime ingeniører i DK i dag. Dette betyder, at i dag, hvor der er generel mangel på
maskiningeniører, har Det Blå Danmark svært ved at tiltrække maritime ingeniører.

Efterspørgslen efter skibsingeniører er større end udbuddet. Der har været opslået 694 skibsingeniørstillinger i perioden
2010-2019, hvilket er mange set i forhold til antallet af nyuddannede og det samlede antal. Antallet af udenlandske
medarbejdere i Det Blå Danmark har været jævnt stigende i perioden, og specielt i skibsdesignhusene er tendensen udtalt,
her er 20-50% af skibsingeniørerne udlændinge. Der er behov for at uddanne flere personer med maritime
ingeniørkompetencer og der er behov for flere personer med de klassiske skibsdesign kompetencer, stor maritim indsigt
og praksisorientering igennem tilknytning til professionen.

De Nordjyske virksomheder har meget svært ved at tiltrække skibsingeniører. Maritime ingeniører uddannes udelukkende
på DTU og kun 13% af dimittenderne er umiddelbart parate til at flytte efter et attraktivt job. Det Blå Danmark beskæftiger
ca. 60.000 personer og ser man bort fra skibsfart og hjælpevirksomhed for skibsfart er 88% beskæftiget i Jylland. Manglen
på skibsingeniører, den lave mobilitet for dimittender og den geografiske placering af de maritime virksomheder
understøtter, at det vil være hensigtsmæssigt at udbyde denne uddannelse i Nordjylland.

Se Bilag side 5-10
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Uddybende bemærkninger
Se Bilag side 5-10

Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Det nationale behov for dimittender
Den generelle mangel på ingeniører bevirker, at de maritime ingeniører der uddannes i dag, som i høj grad er generalister,
ofte tager job i andre brancher og efterlader et stor udækket behov for maritime ingeniører.

Der er ikke uddannet professionsrettede skibsingeniører i mange år, hvorfor der er et efterslæb, som det vil tage 5-7 år at
udfylde.

Forudsætningen herfor er, at nedenstående optag på Professionsbachelor i Skibsteknik of Marin konstruktion effektueres.

Det regionale behov for dimittender
Det regionale behov for personer med kompetencer som skibsingeniør er stort, men forventes at kunne udfyldes inden for
samme periode, såfremt den nye uddannelse udbydes i region Nordjylland.

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Behovsafdækningen er baseret på tidligere offentliggjorte analyser/rapporter, offentlige statistikker og artikler.

Se Bilag side 5-10

Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde
1200 anslag
Erhvervets behov og ønsker er relativt klare. Der efterspørges velkendte skibsingeniørkompetencer, som i dag udbydes i
mange udenlandske uddannelser og som også tidligere har været udbudt i Danmark.
Erhvervets klart udtalte ønske om at dimittenderne, ud over teoretisk viden, færdigheder og kompetencer, har maritim
indsigt, professionsindsigt og viden til at indgå i en maritim driftsorganisation, vil i denne uddannelse blive sikret igennem
hele set-up’et i og omkring uddannelsen, som ér MARITIM.
Studerende på de tre maritime professionsbacheloruddannelser - Skibsteknik og Marin konstruktion, Skibsfører og
Maskinmester - vil blive kolleger på MARTEC. MARTECs netværk og samarbejde med maritime virksomheder vil være
tilgængeligt for den nye uddannelse fra dag ét.
MARTEC har i dag Advisory Boards for de enkelte uddannelser for at sikre overensstemmelse mellem udbud og
efterspørgsel.
Der vil for denne uddannelse blive etableret et Advisory board forud for detailudviklingen af uddannelsen med deltagere fra
5-7 primære aftagere af dimittender fra uddannelsen samt relaterede uddannelser. Foreløbig liste over Advisory board
deltagere er vedlagt i Bilag side 20.
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Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering.
Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Den nærmest beslægtede uddannelse er Diplomingeniør i Maskinteknik med valgfag i maritim teknik på DTU.
Ligheder:
Professionsbachelor. Optagelseskrav. De naturvidenskabelige grundfag. 35% af de teknologiske fag er overordnet
betragtet de samme. Ét semester bachelorpraktik og et bachelorprojekt.
Forskelle:
20% af de teknologiske fag er overordnet betragtet de samme, men er i den nye uddannelse sat ind i en maritim/marin
kontekst. 45% af de teknologiske fag er i den nye uddannelse direkte relateret til skibsteknik og marin konstruktion og er
ikke indeholdt (en valgmulighed) i den eksisterende uddannelse. Der er hele vejen igennem uddannelsen en tæt kontakt til
de maritime virksomheder gennem gæsteforelæsere fra maritime virksomheder, virksomhedsbesøg og projektopdrag fra
virksomhederne.
Den nye Professionsbachelor i Skibsteknik og marin konstruktion er altså, som virksomhederne efterspørger, væsentlig
mere maritim og professionsrettet end Diplomingeniøren i Maskinteknik med valgfag i maritim teknik.
De to uddannelser supplerer hinanden og manglen på skibsingeniører og den generelt lave arbejdsløshed blandt
ingeniører gør at der er jobgaranti med denne uddannelse.
Se Bilag p11-12

Uddybende bemærkninger
Se Bilag side 11-12

Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede
udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Den maritime kultur og det maritime erhverv er stærkt i Nordjylland, og det forventes, at uddannelsen appellerer til STX’ere
og HTX’ere i regionen, - men også til STX’ere og HTX’ere nationalt. Maritime Studenter (STX) er en særlig målgruppe.
Uddannelsen forventes ligeledes at appellere til erhvervsuddannede (bådebygger, skibstekniker, skibsmontør) med
adgangskursus.

MARTEC forventer at kunne rekruttere studerende fra hele landet, på tilsvarende vis som MARTEC rekrutterer fra hele
landet til Skibsassistent, Skibsmaskinist og HF-SØ/Maritim Student.

Der udbydes ingen beslægtede uddannelser i region Nordjylland. På AAU udbydes maskiningeniør uddannelser, men
ingen maritime fag.

MARTEC og AAU har begge region Nordjylland som primært rekrutteringsområde, men udbud af den nye
professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marin konstruktion forventes ikke at få nævneværdig indflydelse på
optaget på AAU.

Optag på DTU forventes ikke påvirket, da uddannelserne er relativt forskellige og DTU generelt rekrutterer relativt få fra
Jylland og Fyn.
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Se Bilag side 12-14

Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse
Med tilvalgsfag skal de studerende opnå mulighed for at blive optaget på kandidatuddannelser på DTU inden for samme
fagområde (skibsteknik eller potentielt kommende Marin Ingeniørvidenskab). Der er også mulighed for at tage Master i
shipping og logistik på CBS og Master in Management of Technology, Master of Business Administration og HD 2. del på
AAU.

En professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marin konstruktion på MARTEC forventes også at få positiv effekt på
optaget på Maritim Student uddannelsen på MARTEC/Frederikshavn Gymnasium. Det har betydning for de unges valg af
Maritim Student, at de kan se et bredt spekter af regionale maritime videreuddannelsesmuligheder.

Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag
1. år
2. år
3. år

12 studerende
20 studerende
30 studerende

Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Uddannelsen indeholder 6 mdr.s professionspraktik.

Det er den studerendes eget ansvar at finde praktikplads, men MARTEC har stor og god erfaring med
praktikpladskoordination med et godt netværk til region Nordjyllands og region Midtjyllands nordlige maritime
virksomheder.

10 virksomheder har givet forhåndstilsagn om praktikplads, se støtteerklæringer i Bilag side 21-30.

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

MARTECs forudsætninger for udbud af ny uddannelse af høj kvalitet
MARTECs maritime uddannelsesmiljø for ny uddannelse
MARTEC har et fantastisk maritimt miljø med professionsbachelorstuderende på både skibsfører- og maskinmester
uddannelserne som sammen med studerende på uddannelsen "Skibsteknik og Marin konstruktion" udgør et naturligt hele.
Hovedparten af underviserstaben har erhvervserfaring fra rederier, maritime udstyrsproducenter, klassifikationsselskaber
og værfter. Der er et nært samarbejde med de maritime virksomheder omkring gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og
studieprojekter.
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MARTECs uddannelsesfaciliteter for ny uddannelse
Det forventes, at der vil være én klasse på hver årgang. De eksisterende fysiske rammer på MARTEC kan rumme den nye
uddannelse.
Uddannelsen af professionsbachelorer i Skibsteknik og Marin konstruktion kræver investering i arbejdsstationer og
software licenser til bl.a. CAD, CAE, FEM, skibsdesign CFD software fx MAXSURF m.v.
Det samlede erhverv i området støtter op om den nye uddannelse med sponsering af udstyr til undervisningsbrug, se
støtteerklæring fra Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune i Bilag side 22.

MARTECs faglige kapacitet for ny uddannelse
MARTEC har ikke tidligere uddannet professionsbachelorer til det nye professionsområde og skal derfor hente yderligere
underviserkapaciteter ind, med uddannelse og erfaring fra netop dette område.
MARTEC ansætter en eller flere kandidater i skibsteknik med erhvervserfaring, som sammen med MARTECs eksisterende
underviserstab af skibsingeniører, maskiningeniører og el-ingeniører udvikler uddannelsen.
Det samlede erhverv i området støtter op om den nye uddannelse med økonomisk støtte til etablering og opstart af
uddannelsen, se støtteerklæring fra Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune i Bilag side 22.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A14 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
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Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion

Baggrund
Det Blå Danmark har (fortsat) behov for flere skibsingeniører.
Der er sket meget siden værftslukningerne i starten af 00’erne, hvor ledigheden blandt skibsingeniører iflg.
IDA var 6.9%1 til 2013, hvor man begyndte at tale om akut mangel på skibsingeniører, ansatte udenlandske
skibsingeniører og den maritime ingeniøruddannelse på DTU blev opprioriteret2. I 2013 blev der uddannet 15
maritime ingeniører, hvor af ca. 1/3 var diplomingeniører.
En kandidatuddannelse i maritim teknologi blev udbudt på SDU i 20143 men blev lukket igen i 20174.
Uddannelsen var rettet mod skibsoperation og ikke skibsdesign og målgruppen var primært efter/videreuddannelse af professionsbacheloruddannede skibsførere og maskinmestre.
I dag, 6 år senere, uddannes der ca. 30 maritime ingeniører om året og ca. 1/3 heraf er diplomingeniører.
Der er fortsat mangel på skibsingeniører og der ansættes udenlandske skibsingeniører i betydeligt antal i
nogle større skibsdesignhuse5. I andre virksomheder er manglen også stor iflg. en rapport fra Erhvervshus
Nord6 - der efterspørges flere skibsingeniører med større maritim indsigt, maritim erfaring og
driftsorientering.
Det Blå Danmark er vigtigt for hele Danmark og står i dag for ca. 25% af Danmarks eksport. Danmark er den
5. største søfartsnation i verden. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har således også udpeget Det Blå
Danmark som en styrkeposition for fremtidig vækst og udvikling, både på nationalt plan og for region
Nordjylland7 (side 40 og 60)..
MARTEC er et maritimt og polyteknisk university college, som udbyder alle øvrige maritime uddannelser professionsbachelor som maskinmester, professionsbachelor som skibsfører (fra 2020), ikke akademisk
skibsfører, sætteskipper, kystskipper, skibsmaskinist, befaren skibsassistent, ubefaren skibsassistent på
land og ubefaren skibsassistent på skoleskibet DANMARK og i samarbejde med Frederikshavn Gymnasium
udbydes Maritim Student både som HF og som STX (fra 2020). MARTEC har således en stærk maritim
basis, er stærkt professionsrettet og uddanner allerede i dag på professionsbachelor niveau.
Dette er baggrunden for at MARTEC ønsker at udvikle og udbyde en ny uddannelse til Professionsbachelor i
Skibsteknik og Marin konstruktion.

Uddannelsens formål og erhvervssigte
Den nye uddannelse på MARTEC skal uddanne Professionsbachelorer i skibsteknik og Marin konstruktion
med kompetencer som efterspørges på det danske arbejdsmarked af Det Blå Danmark.
Uddannelsen skal bidrage til at dække behovet for skibsingeniører på danske værfter, i ship design
virksomheder, hos skibsklassifikationsselskaber, hos maritime udstyrsproducenter, hos maritime
servicevirksomheder og i rederier samt marine ingeniører i virksomheder inden for offshore olie/gas/vind.
Uddannelsen skal have base i det maritime og dimittenderne fra uddannelsen skal møde virksomhederne
med stor maritim indsigt og professionsviden.

1

Ingeniøren, https://ing.dk/artikel/ledigheden-er-stadig-i-bund-28112, 4. februar 2000
Ingeniøren, https://ing.dk/artikel/akut-mangel-paa-danske-skibsingenioerer-219112, 19. november 2013
Akkrediteringsrådet, https://docplayer.dk/19245659-Kandidatuddannelse-i-maritim-teknologi-syddansk-universitet.html
4
SDU, https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/teknik/ledelse_administration/administration/studieordninger_a/maritim_kandtech
5
Søfart, http://epaper.soefart.dk/soefart/224/ , 2. december 2019, side 9
6
Erhvervshus Nord for Vækstforum Nordjylland, Kvalificeret funktionær arbejdskraft til den maritime sektor, oktober 2018
7
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 - UDKAST, 2019
2
3
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Det er samtidig hensigten, at denne uddannelse med få tillægsfag skal kunne indgå i fødekæden til
kandidatuddannelser i maritim teknik på universiteterne (p.t. kun udbudt på DTU).

Uddannelsens niveau, struktur og konstituerende faglige elementer
Uddannelsen udbydes så den lever op til kravene fastsat i Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser
(LBK nr. 781 af 08/08/2019). En ny uddannelsesbekendtgørelse udarbejdes efterfølgende i medfør af lov om
maritime uddannelser.
Uddannelsen indplaceres på niveau 6 i kvalifikationsrammen for livslang læring.
Uddannelsens videngrundlag skal være erhvervs- og professionsbaseret samt udviklingsbaseret.
Erhvervs- og professionsbasering indebærer, at uddannelsen er baseret på opdateret viden om centrale
tendenser inden for det erhverv og den profession, som uddannelsen retter sig mod. Udviklingsbasering
indebærer, at uddannelsen er baseret på opdateret viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant
for det erhverv og den profession, som uddannelsen retter sig mod. Udviklingsbasering indebærer desuden,
at uddannelsen baseres på opdateret viden fra forskningsfelter, der er relevante for uddannelsens faglige
indhold.

Det er et 3½-årigt fuldtidsstudium, svarende til 210 ECTS point.
Uddannelsen indeholder følgende elementer:
Naturvidenskabelige grundfag
Teknologiske fag
Projekter og almene fag
Bachelorpraktik
Bachelorprojekt
Uddannelsen indeholder følgende konstituerende fag:
Skibs- og offshoreteknik
20 ECTS
Marin konstruktion
15 ECTS
Marine og el engineering
15 ECTS
Hydrodynamik og fremdrivning
20 ECTS
Skibsdesign/-projektering
10 ECTS
Fagbeskrivelser kan ses i Appendix 1.
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Udkast til struktur for uddannelsen
1. semester
Matematik 1

2. semester
Matematik 2

3. semester
Matematik 3

Mekanik og dynamik

Anvendt el- og regulerings-teknik

Materialelære, korrosion og
materialevalg for marimt miljø

Arbejdet i professionen Produkt dokumentation

Thermofluid mekanik

Elektronik og sensorer

Skibs- og offshoreteknik 1

30 ECTS

Marine konstruktioner 1 Marine engineering 1

Svejsning

Videnskabsteori

30 ECTS

El engineering
30 ECTS

4. semester
Skibsdesign 1

Hydrodynamik og fremdrivning 1

Marine konstruktioner 2 Marine engineering 2

Skibs- og offsh. teknik 2
30 ECTS

5. semester
Skibsdesign 2

6. semester
Innovation,
Internationalt

7. semester
Bachelorpraktik
forts.

Hydrodynamik og
fremdrivning 2

Hydrodynamik projekt

Management skibsproduktion

Fremtidens marine
projekter

Marine konstruktioner 3 Anvendt engineering,
Økonomi og lovgivning
lab tests, Internationalt

30 ECTS

Bachelorpraktik
30 ECTS

Bachelorprojekt
30 ECTS

Det planlægges at der i supplement hertil tilbydes tre valgfrie 3-ugers sommerkurser á 5 ECTS. To
naturvidenskabelige grundfag evt. i samarbejde med et universitet og et kursus som praktiksejlads.
MARTEC arbejder på at etablere samarbejde med et internationalt universitet omkring modelforsøg i
slæbetank.
De studerende vil efter endt uddannelse have opnået følgende kompetencer:
Matematisk-naturvidenskabelige og teknisk-professionsfaglige kompetencer
 har solide færdigheder i anvendelse af grundlæggende naturvidenskabelige, matematiske, statistiske,
IT-mæssige og teknologiske principper, teorier og metoder baseret på den nyeste viden til løsning af
praktiske ingeniørmæssige problemer
 har forståelse for den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige fagområders teori i den praktiske
udformning af teknologiske løsninger
 kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger på både et overordnet og detaljeret niveau og
begrunde valg af løsningsmodel
 kan med udgangspunkt i det teoretiske grundlag vælge og anvende relevante modellerings- og
simuleringsmetoder og redegøre herfor
 kan vælge og anvende relevante analysemetoder og redegøre herfor.
Generelle professionsrettede kompetencer
 er helhedsorienteret i løsningen af konkrete tekniske problemstillinger omfattende alle faser fra
problemidentifikation, idéudvikling og kravspecifikation, over design, optimering og implementering til
egentlig produktion og ibrugtagning
 kan inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige, sikkerhedsmæssige
konsekvenser i løsningen af ingeniørmæssige opgaver
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kan anvende bæredygtighedsprincipper med henblik på at vurdere og vælge en proces, et produkt eller
et system
kan arbejde med innovative processer og kan inkludere grundlæggende forretningsøkonomi i praksis
kan anvende eksisterende teknologisk viden på nye og kreative måder i løsningen af praktiske
ingeniørmæssige problemstillinger, som genererer en merværdi for opgavegiveren
kan foretage overordnede betragtninger vedrørende dimensionering af maskintekniske elementer og
kan foretage skøn og overslagsberegninger på et ufuldstændigt grundlag
har sikkerhed og rutine i hurtigt at ”oversætte” et teknologisk problem over en fysisk model til en
matematisk model og tilbage igen

Specifikke professionsrettede kompetencer
 har en grundlæggende maritim indsigt
 har kendskab til relevante procedurer og standarder indenfor skibs- og offshoreindustrien
 kan dimensionere maskintekniske komponenter og produkter så de overholder alle relevante krav,
f.eks. til styrke, stivhed, levetid, forurening, genanvendelse og kan fagligt forstå og begrunde de krav,
der er formuleret i standarder, normer og direktiver inden for området
 har speciale i dimensionering af marine konstruktioner i stillestående vand og bølger
 kan udføre hydrodynamisk design og optimering af konventionelle skibsskrog og skibsfremdrivning
 kan projektere skibe, herunder optimering af skibe under hensyntagen til økonomiske, anvendelses- og
miljømæssige forhold.
 kan anvende moderne softwareprodukter til løsning af udviklings-, dimensionerings- og
projekteringsopgaver dvs. har et grundlæggende kendskab til kommercielle programpakker inden for
CAD, FEM, stabilitetsberegning mv.
 kan bidrage til løsning af tværfaglige opgaver i kraft af faglig grundviden om bl.a. elektroteknik og
reguleringsteknik
 har opnået praktisk indsigt og færdigheder inden for skibsteknik og marin konstruktion bl.a. via
gennemførte projekter og studiepraktik
 kan ud fra et grundlæggende kendskab til materialer foretage et kvalificeret materialevalg til et produkt
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Begrundet forslag til taxameterindplacering
MARTEC vurderer at taxameterindplaceringen bør være aktivitetsgruppe ”Diplomingeniør” med koden 5340
med følgende takster pr. studenterårsværk. Sammenlignelige tekniske diplomingeniøruddannelser ligger i
denne kategori.
Undervisningssats:
Praktiksats:

65.800 kr.
8.700 kr.

Forslag til censorkorps
Samme praksis som ved de øvrige maritime professionsbacheloruddannelser.

Adgangskrav til uddannelsen
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller
kemi C og engelsk B
Adgang via relevant erhvervsuddannelserne:
Maritime håndværksfag - Bådebygger, Skibsmekaniker, Skibsmontør eller Skibstekniker
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller
kemi C og engelsk B
Adgang via videregående maritim uddannelse:
Skibsfører, Skibsofficer eller Maskinmester
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller
kemi C og engelsk B
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller
kemi C og engelsk B

Behov på arbejdsmarkedet for den nye uddannelse
Det Blå Danmark står som nævnt for ca. 25% af Danmarks eksport og regeringen (den tidligere)
fremhævede i 2018: ” Regeringens klare ambition er, at Det Blå Danmark fortsat skal være en
vækstgenerator i samfundsøkonomien.”8 og at Det Blå Danmark fortsat skal være ” Et kraftcenter af viden og
knowhow.”7 Dette kræver en ekstra indsat fra alle sider og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og
virksomheder.

Behovet, set i et nationalt perspektiv
Lukningen af værfterne i starten af 00’erne gjorde, at der var mindre behov for nyuddannede skibsingeniører
i en periode derefter og interessen for skibsingeniøruddannelsen faldt drastisk. Det betød omprioriteringer i
uddannelsessystemet. Siden fusionen mellem Ingeniørhøjskolen Helsingør Teknikum, DIA og DTU i 1997, er
skibsingeniøruddannelsen blevet til en specialisering under maskiningeniøruddannelsen og uddannelsens
synlighed stort set forsvundet.
Der findes ikke en egentlig formel skibsingeniøruddannelse i Danmark i dag, hvilket er bemærkelsesværdigt,
områdets betydning taget i betragtning.
Der er derfor heller ingen officielle statistikker på, hvor mange skibsingeniører de findes i Danmark, hvor
mange der uddannes og hvor stor ledigheden er i dag, men i 1992 var der 372 skibsingeniører (teknikum)
iflg. Danmarks Statistik9 og i perioden frem mod lukningen af værfterne blev der uddannet ganske få. I dag,

8
9

Erhvervsministeriet,” Det Blå Danmark - Et globalt maritimt kraftcenter”, januar 2018
Danmarks Statistik, Statistikbanken
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28 år senere, er der ingen skibsingeniører (teknikum) under 50 år og mindre end 150 skibsingeniører
(teknikum) på 50 - 65 år, hvoraf en del må forventes at være beskæftiget i andre brancher end den maritime.

Skibsingeniører (teknikum) i 1992
60+ ÅR
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71

40-49 ÅR

118

30-39 ÅR

114
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Figur 1

Skibsingeniører i Danmark i 1992. Kilde: Danmarks Statistik8

I flg. Maritime DTU10 bliver der i dag uddannet ca. 30 maritime ingeniører pr. år, heraf er ca. 10 maritime
diplomingeniører, og de seneste 10 år er der uddannet i alt ca. 200 maritime ingeniører.
Der uddannes altså mindst lige så mange maritime ingeniører i dag som dengang der fortsat var flere
nybygningsværfter i Danmark, men den maritime ingeniør af i dag er i højere grad generalist
(maskiningeniør) og i langt mindre grad maritim. En maritim diplomingeniør fra DTU har efter eget valg
mellem 30 og 80 maritime ECTS point ud af i alt 210 ECTS point.
Dette betyder, at i en situation hvor der er generel mangel på maskiningeniører kan Det Blå Danmark have
svært ved at tiltrække tilstrækkeligt mange maritime ingeniører.
Ifølge IDA11 vil der i årene frem til 2025 være stigende mangel på ingeniører, så der i 2025 mangler i alt godt
6.000 ingeniører.
Ser man bort fra de helt unge er den generelle ledighed for diplomingeniører 1,5% og for civilingeniører
1,1%12.
Manglen på ingeniører afspejles også i ingeniørernes lønudvikling, hvor der har været en stigning på op til
4% i de seneste år, hvilket er en potentiel vækstbarriere for Det Blå Danmark i et konkurrencepræget
internationalt marked.

Figur 2.

10
11
12
13

Ingeniørers lønstigning 2014-2019. Kilde: IDA13

Maritime DTU, Centerleder Mette Sanne Hansen, november 2019
IDA for Engineer the future, ”Prognose for STEM mangel 2025”, januar 2018
IDA statistik, Ledighed for ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og andre, oktober 2019
IDA, Manglen på ingeniører smitter af på lønnen, 6. december 2019
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Den seneste analyse af kompetencebehovet i Det Blå Danmark udført af DAMVAD Analytics for Styrelsen
for Forskning og Uddannelse14 (side 19) viser et stigende uddannelsesniveau i Det Blå Danmark fra 2010 til
2017, dvs. at der bl.a. efterspørges flere ingeniører i Det Blå Danmark.
Samme analyse viser, at især skibsingeniører har været efterspurgte i Det Blå Danmark. Der har været
opslået 694 stillinger i perioden 2010-2019, hvilket er en meget stor efterspørgsel set i forhold til antallet af
nyuddannede og det samlede antal af skibs-/maritime ingeniører, som vurderes at være mindre end 500.

Figur 3

Jobopslag i 2010-2019. Kilde: DAMVAD Analytics14 (side 23).

Efterspørgslen efter skibsingeniører er større end udbuddet på arbejdsmarkedet. Det ses bl.a. af udviklingen
i antallet af udenlandske medarbejdere i Det Blå Danmark, som har været jævnt stigende op til 8,6% i
perioden 2010-2017 og af andelen af udenlandske medarbejdere med en lang videregående uddannelse,
som er fordoblet i samme periode14 (side 36 og 39).
I skibsdesignhusene Odense Maritime Technology 2, Knud E. Hansen2 og OSK - Shiptech5 er denne tendens
endnu mere udtalt, her er 20-50% af skibsingeniørerne udlændinge.
Dette overordnede billede af beskæftigelsessituationen omkring skibsingeniører understøttes også af
rapporten ”Kvalificeret funktionær arbejdskraft til den maritime sektor” af Erhvervshus Nord for Vækstforum
Nordjylland6.
Erhvervshus Nord har sammen med Frederikshavn Kommune analyseret det maritime erhvervs behov for
teknisk faglig arbejdskraft på funktionær niveau og identificeret et udækket behov for arbejdskraft (MARTEC
har deltaget i analysen af uddannelsesmuligheder). Analysen er baseret på interview af 24 virksomheder (15
i Nordjylland, 1 i Vestjylland, 2 i Sønderjylland, 4 på Fyn og 2 på Sjælland) fordelt på 8 værfter, 5 ship design
virksomheder, 8 udstyrsproducenter & service virksomheder, 1 rederi,1 rekrutteringsvirksomhed og 1
klassifikationsselskab6 (virksomhedsoversigt er vedlagt i appendix 2). Analysen er egentlig en regional
analyse i Nordjylland, men stikprøver rundt i landet gav samme resultat.
Konklusionen på interviewrunden er6: ”..skibsingeniøren er svær at rekruttere og at der er brug for at finde en
løsning på netop den udfordring”.
Værfterne efterspørger mere drifts- og praksisorienterede skibsingeniører, ship design virksomhederne
og klassifikationsselskabet efterspørger skibsingeniører med større maritim indsigt. Hvilket peger i
retning af, at der er behov for flere kandidater med professionsindsigt og -erfaring, som indeholdt i den her
foreslåede nye uddannelse til Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion.
Fælles for nævnte virksomhedstyper er også, at de er udfordret af en meget høj gennemsnitsalder for deres
skibs-/maritime ingeniører. I ovennævnte klassifikationsselskab er den på 60+.

14

DAMVAD Analytics for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, ”Det Blå Danmarks kompetencebehov”, oktober 2019
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Flere af de interviewede ship design virksomheder har, pga. mangel på danske skibsingeniører, rekrutteret
udlændinge med tilsvarende kompetencer (grækere, italienere, indere m. fl.) men nogle har måttet opgive
integrationen af udenlandsk arbejdskraft i organisationen og har i stedet outsourcet flere dele af deres
designopgaver til udenlandske firmaer, hvilket på ingen måde er ønskværdigt/fordelagtigt for hverken
virksomhederne eller Danmark.
Udstyrsproducenter og servicevirksomheder har ikke tidlige benyttet sig nævneværdigt af
skibsingeniørkompetencer, men enkelte af de store udstyrsproducenter er begyndt at levere totale
systemløsninger og vil derfor i fremtiden også efterspørge nogle af skibsingeniørens traditionelle
kompetencer, bl.a. i forbindelse med retrofit.
Kompetencebehovet i de 24 virksomheders fremtidige rekruttering af funktionærarbejdskraft er i høj grad
centreret omkring traditionelle skibstekniske fagdiscipliner, som indeholdt i denne nye uddannelse.

Kompetencebehov

16

Rekrutteringsvirksomhed
Klassifikation
Rederier
Udstyrsproduktion + Service
Skibsværfter
Ship design

12

8

4

Figur 4
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Cadtegning

0
Tegningsforståelse

Antal virksomheder ud af 24 virksomheder

20

Virksomhedernes faglige kompetence behov. Kilde: Erhvervshus Nord6

Alt, både disse konkrete eksempler og de overordnede, generelle tal og tendenser, viser at der dels er behov
for uddannelse af flere personer med maritime ingeniørkompetencer og at der dels er behov for flere
personer med de klassiske skibsdesign kompetencer, stor maritim indsigt og praksisorientering igennem
tilknytning til professionen, som denne nye uddannelse lægger op til.
Det er også klart, at tiden er knap, hvis ikke Danmark skal miste dele af ship design og værfts-forretnings/eksportområde. En stor del af medarbejderne er tæt på pensionsalder og kan ikke erstattes, hvis ikke der
uddannes flere inden for en meget kort tidshorisont.

Behovet, set i et regionalt perspektiv
De faglige kompetencebehov i region Nordjylland er sammenfaldende med de nationale og er beskrevet i
ovenstående afsnit ”Behovet, set i et nationalt perspektiv”.
Rekrutteringsmæssigt er region Nordjylland stærkt udfordret i forhold til hovedstadsområdet. De Nordjyske
virksomheder har iflg. Erhvervshus Nords analyse6 meget svært ved at tiltrække skibsingeniører.
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Dette er helt i tråd med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategiudkast for regional erhvervsfremme7
som peger på, at kvalificeret arbejdskraft er en af drivkræfterne for vækst og udvikling og samtidig en
af de største udfordringer i regionen, som der skal arbejdes med i de kommende år.

(side 67),

Den lave, nærmest ikke eksisterende, arbejdsløshed for ingeniører betyder, at ingen har behov for at flytte
for at finde et attraktivt job, og da maritime ingeniører i dag udelukkende uddannes i hovedstadsområdet,
kommer de Nordjyske virksomheder (og andre virksomheder langt væk fra hovedstadsområdet) uvilkårligt til
at stå sidst i køen til nyuddannede maritime ingeniører fra DTU.
Ifølge IDAs seneste dimittendanalyse15 er kun 13% af dimittenderne i hovedstadsområdet umiddelbart
parate til at flytte til en anden region for at få et attraktivt job.

Figur 5

Parathed til at flytte til en anden landsdel for at få et attraktivt job, fordelt på bopæl. Kilde: IDA15

Det Blå Danmark beskæftiger ca. 60.000 personer16 og mere end 50% heraf er beskæftiget på Sjælland,
men ser man bort fra skibsfart og hjælpevirksomhed for skibsfart, som traditionelt ikke beskæftiger maritime
ingeniører, er billedet et helt andet, her er hele 88% beskæftiget i Syddanmark, Midt- og Nordjylland, se figur
6.

15
16

IDA, ”Dimittendanalyse 2017”, januar 2018
COWI for Søfartsstyrelsen: ”Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2018”, februar 2019
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Bopælslandsdel for Det Blå Danmark , 2017
excl. skibsfart og hjælpevirksomhed for skibsfart
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Figur 6

Bopælslandsdel for Det Blå Danmark, 2017, excl. Skibsfart og hjælpevirksomhed for skibsfart.
Kilde: MARTEC på baggrund af data fra COWI15, side 24-25

Den store mangel på skibsingeniører, den lave mobilitet for dimittender i Hovedstadsregionen og den
geografiske placering af de maritime virksomheder understøtter, at det vil være hensigtsmæssigt at udbyde
denne nye uddannelse i Nordjylland.

Skøn over behov for dimittender
Det nationale behov for dimittender
I forhold til den generelle mangel på ingeniører, som gør at de maritime ingeniører der uddannes i dag, og
som tidligere nævnt i høj grad er generalister (maskiningeniører), med lethed kan få og tager job i andre
brancher, så er der som nævnt i behovsafdækningen et stor udækket behov.
Der er ikke uddannet professionsrettede skibsingeniører i mange år, hvorfor der er et efterslæb, som det vil
tage 5-7 år at udfylde.
Forudsætningen herfor er at nedenstående optag på Professionsbachelor i Skibsteknik of Marin konstruktion
effektueres.

Det regionale behov for dimittender
Det regionale behov for personer med kompetencer som skibsingeniør er stort p.t. men forventes at kunne
udfyldes inden for samme periode, såfremt den nye uddannelse udbydes i region Nordjylland.

Behovsafdækningen
Behovsafdækningen er, som beskrevet i behovsbeskrivelsen, baseret på tidligere offentliggjorte
analyser/rapporter, offentlige statistikker og artikler.

Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det
påviste behov?
Som det fremgår af behovsafdækningen, er erhvervets behov og ønsker relativt klare. Der efterspørges
velkendte skibsingeniørkompetencer, som i dag udbydes i mange udenlandske uddannelser og som også
tidligere har været udbudt i Danmark, om end der er sket en teknologisk udvikling siden da og uddannelsen i
dag vil omfatte helt andre design-, konstruktions- og beregningsværktøjer samt benytte andre læringsmedier.
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Erhvervets klart udtalte ønske om at dimittenderne, ud over teoretisk viden, færdigheder og kompetencer,
har maritim indsigt, professionsindsigt og viden til at indgå i en maritim driftsorganisation, vil i denne
uddannelse blive sikret igennem hele set-up’et i og omkring uddannelsen, som er MARITIM.
Studerende på de tre maritime professionsbacheloruddannelser - Skibsteknik og Marine konstruktion,
Skibsfører og Maskinmester - vil blive kolleger på MARTEC. MARTECs netværk med maritime virksomheder
vil være tilgængeligt for den nye uddannelse fra dag ét og MARTECs samarbejde med de maritime
virksomheder omkring gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg, praktik og projekter vil blive udvidet til også
at omfatte den nye uddannelse.
MARTEC har i dag Advisory Boards for de enkelte uddannelser for at sikre overensstemmelse mellem
udbud og efterspørgsel.
Der vil for denne uddannelse blive etableret et Advisory board forud for udviklingen af uddannelsen med
deltagere fra 5-7 primære aftagere af dimittender fra uddannelsen samt relaterede uddannelser. Der er givet
pre-accept fra nogle af aftagerne og en foreløbig liste over Advisory board deltagere er vedlagt i Appendix 3.
Advisory Board for Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion vil efter etableringen af
uddannelsen komme til at køre kontinuerligt med et årligt møde på lige fod med MARTECs Advisory Board
for fx Maskinmesteruddannelsen.

Sammenhæng i uddannelsessystemet
Sammenhængen i uddannelsesmulighederne
Ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser
Der findes i dag ingen beslægtede uddannelser inden for de Maritime Uddannelser.
Der findes i dag tre ingeniøruddannelser inden for det maritime. De udbydes alle af og kun af DTU.
Uddannelserne er:
1) Diplomingeniør (professionsbachelor) i Maskinteknik,
2) Bachelor i Produktion og konstruktion og
3) Kandidat i Konstruktion og mekanik
De tre uddannelser er ikke fundamentalt maritime, men alle med specialisering og valgfag i maritim teknik.
Uddannelserne 2) Bachelor i Produktion og konstruktion og 3) Kandidat i Konstruktion og mekanik er
meget forskellige fra denne nye professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marin konstruktion, idet
uddannelserne er akademiske, de indeholder ikke ingeniørpraktik, de indeholder en relativ lille andel af rent
maritime fag.
Max. 25 ECTS point på 2) Bachelor uddannelsen i Produktion og konstruktion fokuseres på skibsteknik og
55 ECTS point på 3) Kandidat uddannelsen i Konstruktion og mekanik er maritim, hvoraf kun 20 ECTS point
fokuseres på skibsteknik. Hertil kommer projekter, som kan vælges inden for det maritime.
Denne nye professionbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marin konstruktion ligger tættest på 1)
Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik med valgfag i maritim teknik.
Der er nogle ligheder:
Det er begge professionsbachelor uddannelser. Optagelseskravene er grundlæggende de samme. De
naturvidenskabelige grundfag er de samme. Ca. 35% af de teknologiske fag er overordnet betragtet de
samme. Begge uddannelser har ét semester bachelorpraktik og afsluttes med et bachelorprojekt.
Forskellene er flere:
Ca. 20% af de teknologiske fag er overordnet betragtet de samme, men er i den nye uddannelse sat ind i en
maritim/marine kontekst til forskel fra i den eksisterende uddannelse, hvor disse fag er fælles for alle
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specialiseringer indenfor maskinteknik (Mekatronik, Energiteknik, Materialer og fremstilling,
Konstruktionsteknik og design samt Maritim teknik).
De resterende 45% af de teknologiske fag er i den nye uddannelse direkte relateret til skibsteknik og marine
konstruktion og er ikke indeholdt (en valgmulighed) i den eksisterende uddannelse.
Der er i den nye uddannelse mulighed for projektsamspil med maskinmesterstuderende.
Der vil hele vejen igennem uddannelsen være en tæt kontakt til de maritime virksomheder gennem
gæsteforelæsere fra maritime virksomheder, virksomhedsbesøg og projektopdrag fra virksomhederne.
MARTEC afholder årlige erhvervs- og rederidage, hvor virksomhederne møder alle studerende.
Den nye Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion er altså, som virksomhederne efterspørger,
væsentlig mere maritim og professionsrettet end Diplomingeniøren i Maskinteknik med valgfag i maritim
teknik.
Den nye professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marin konstruktion supplerer således den
eksisterende Diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik og styrker udbuddet af den professionsrettede MVU
som efterspørges i erhvervet.
Der uddannes i dag dobbelt så mange maritime ingeniører med en LVU som med en MVU, hvilket måske
ikke er helt optimalt set ud fra erhvervets behov og en samfundsøkonomisk synsvinkel?

Videreuddannelsesmuligheder
Videreuddannelsesmuligheder har stor betydning for unge, der skal vælge uddannelse i dag. Verden skal stå
åben.
Som beskrevet i afsnittet ”Uddannelsens niveau, struktur og konstituerende emner” udbydes to ikke
curriculære sommerkurser a 5 ECTS point i naturvidenskabelige grundfag, som kan til vælges. Med
tilvalgsfag skal de studerende opnå mulighed for at blive optaget på kandidatuddannelser inden for samme
fagområde (Skibsteknik eller potentielt kommende Marin Ingeniørvidenskab). Der er også mulighed for at
tage feks Master i shipping og logistik på CBS og Master in Management of Technology, Master of Business
Administration og HD 2. del på AAU.
En professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marin konstruktion på MARTEC forventes også at få
positiv effekt på optaget på Maritim Student uddannelsen på MARTEC/Frederikshavn Gymnasium. Det har
betydning for de unges valg af Maritim Student, at de kan se et bredt spekter af regionale maritime
videreuddannelsesmuligheder.
Beskæftigelsesmuligheder
Manglen på skibsingeniører og den generelt lave arbejdsløshed blandt ingeniører gør at der er jobgaranti
med denne uddannelse.
Denne uddannelse giver bla. mulighed for ansættelse som skibsingeniør, designer, konstruktør, projektleder,
leder, surveyor eller auditør på skibsværfter, i ship design virksomheder, hos skibsklassifikationsselskaber,
hos maritime udstyrsproducenter og servicevirksomheder, i rederier samt i offshore vind og olie industrien.

Rekrutteringsgrundlag
Hvem forventes at søge den nye uddannelse
Den maritime kultur og det maritime erhverv er stærkt i Nordjylland, og det vurderes, at en del nordjyske
STX’ere og HTX’ere vil være interesseret i en professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marin
konstruktion, hvis der kommer et regionalt udbud. Specielt vil uddannelsen for studerende med en HTXuddannelse være oplagt at søge, idet de allerede må formodes at have en vis form for interesse indenfor
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STEM-uddannelserne.
Unge med en HF Søfart eksamen og fra 2024 også Maritim Student eksamen forventes at søge ind på
uddannelsen til Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion. Det er unge, som allerede har
fundet interesse for det maritime.
MARTEC og Frederikshavn Gymnasium dimitterer årligt rundt regnet 20 fra HF-SØFART uddannelsen og fra
2024 forventeligt et tilsvarende antal fra Maritim Student uddannelsen. Med et regionalt teknisk
videreuddannelsestilbud forventes det, at en betragtelig del vil vælge en mellemlang videregående
uddannelse inden for det maritime.
Unge med andre gymnasiale uddannelser end de ovenfor nævnte er også i målgruppen for den nye
uddannelse.
Maskinmesteruddannelsen er i dag det eneste tekniske maritime uddannelsesudbud på professionsbachelorniveau i region Nordjylland og der udbydes heller ikke maritime bachelor eller kandidat uddannelser
i region Nordjylland.
Det forventes også, at et regionalt udbud af en professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marin
konstruktion i højere grad vil appellere til kvinder, end maskinmesteruddannelsen, som i har fokus på drift
og vedligehold af tekniske anlæg og traditionelt appellerer mest til mænd.
Ud over ovennævnte kvote 1 ansøgere, må det forventes, at der vil være et antal erhvervsuddannede med
adgangskursus, der vil søge uddannelsen via kvote 2.
Effekt på eksisterende nationale uddannelser
Et ny professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marin konstruktion i Nordjylland vurderes ikke at få
indflydelse på rekrutteringen til de eksisterende maritime uddannelser på DTU, i det DTU, som det fremgår
af figur 7, ikke nævneværdigt rekrutterer studerende fra Jylland og Fyn i dag.

DTU

MARTEC

Figur 7

Andel af optagne på DTU og MARTEC i 2018
DTU: Kortet viser andelen af personer fra en given kommune, der er optaget på DTU, ud af alle personer fra kommunen
der er optaget på et universitet (alle uddannelser).
MARTEC: Kortet viser andelen af personer fra en given kommune, der er optaget på MARTEC, ud af alle personer fra
kommunen der er optaget på en maritim uddannelsesinstitution (Professionsbacheloruddannelsen som maskinmester)
Kilde: UFM, Optag på videregående uddannelser
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MARTECs rekrutteringsområde til maskinmesteruddannelsen er primært Nordjylland, se figur 7.
Rekrutteringsområdet for uddannelsen til Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion forventes
at være bredere, da uddannelsen ikke udbydes andre steder. MARTEC forventer at rekruttere studerende
fra hele landet, på tilsvarende vis som MARTEC rekrutterer fra hele landet til HF-SØ/Maritim Student, se
figur 8.

Figur 8

Rekruttering til HF-SØ / Maritim Student
Figuren viser elevers bopæl (postnummer) ved optagelse på MARTEC HF-SØ. Perioden 2014-2019.

Et udbud af den nye uddannelse til Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion vil altså alt andet
lige resultere i flere maritime professionsbachelorer/ingeniører.

Effekt på eksisterende regionale uddannelser
Der udbydes ingen direkte konkurrerende uddannelser i region Nordjylland.
På AAU udbydes maskiningeniør uddannelserne Diplomingeniør (Professionsbachelor), Bachelor og
Kandidat, men ingen maritime fag.
MARTEC og AAU har naturligvis begge region Nordjylland som primært rekrutteringsområde, men udbud af
den nye professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marin konstruktion forventes ikke at få
nævneværdig indflydelse på optaget på AAU.

Forventet optag i de første 3 år
1. år
2. år
3. år
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Praktikaftaler
Uddannelsen indeholder 6 mdr.s professionspraktik.
Det er den studerendes eget ansvar at finde praktikplads, men MARTEC har en erfaren praktikpladskoordinator med et godt netværk til region Nordjyllands og region Midtjyllands nordlige maritime
virksomheder.
10 virksomheder har givet forhåndstilsagn om praktikplads, se støtteerklæringer i Appendix 4.

MARTECs forudsætninger for udbud af ny uddannelse af høj kvalitet
MARTECs maritime uddannelsesmiljø for ny uddannelse
MARTEC har et fantastisk maritimt miljø med professionsbachelor studerende på både skibsfører og
maskinmester uddannelserne som sammen med studerende i Skibsteknik og Marin konstruktion udgør et
naturligt hele. Hovedparten af underviserstaben har erhvervserfaring fra rederier, maritime
udstyrsproducenter, klassifikationsselskaber og værfter. Der er et nært samarbejde med de maritime
virksomheder omkring gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og studieprojekter.

MARTECs uddannelsesfaciliteter for ny uddannelse
Det forventes, at der vil være én klasse på hver årgang. De eksisterende fysiske rammer på MARTEC kan
rumme den nye uddannelse.
Uddannelsen af professionsbachelorer i Skibsteknik og Marin konstruktion kræver investering i
arbejdsstationer og software licenser til bl.a. CAD, CAE, FEM, skibsdesign CFD software fx MAXSURF m.v.
Det samlede erhverv i området støtter op om den nye uddannelse med sponsering af udstyr til
undervisningsbrug, se støtteerklæring fra Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune i
Appendix 4.

MARTECs faglige kapacitet for ny uddannelse
MARTEC har ikke tidligere uddannet professionsbachelorer til det nye professionsområde og skal derfor
hente yderligere underviserkapaciteter ind, med uddannelse og erfaring fra netop dette område.
MARTEC ansætter en eller flere kandidater i skibsteknik med erhvervserfaring, som sammen med
MARTECs eksisterende underviserstab af skibsingeniører, maskiningeniører og el-ingeniører udvikler
uddannelsen.
Det samlede erhverv i området støtter op om den nye uddannelse med økonomisk støtte til etablering og
opstart af uddannelsen, se støtteerklæring fra Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune i
Appendix 4.
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Appendix 1
Fagbeskrivelser
Matematik 1 og 2 og 3 (15 ECTS)
De studerende opnår viden og færdigheder i forhold til brug af matematiske begreber, teorier, teknikker og
metoder i forbindelse med beskrivelse og analyse af forhold og problemstillinger, der er relevante i
uddannelsen og i ingeniørvirket generelt. De studerende opnår desuden viden om den matematik, der udgør
fundamentet for avancerede computerbaserede beregningsmetoder, som i vid udstrækning anvendes ved
ingeniørmæssige modelleringer og analyser af komplekse fysiske og hydrodynamiske forhold.
De studerende lærer at anvende symbolske software værktøjer, fx Maple.
Mekanik og dynamik (7,5 ECTS)
De studerende bliver fortrolige med mekanikkens grundprincipper, herunder plan statik for statisk bestemte
systemer, Newtons love samt bevarelsessætninger for energi og impuls.
De studerende opnår desuden forståelse for grundlæggende fænomener vedrørende stivlegeme dynamik og
svingninger af mekaniske systemer, som er relevant viden i det videre uddannelsesforløb.
Materialelære, korrosion og materialevalg (7,5 ECTS)
De studerende opnår et bredt alment materialekendskab og opnår viden om hvordan materialer er forskellige
og hvad deres forskellighed betyder for deres mekaniske egenskaber og anvendelse.
De studerende får desuden viden om nedbrydning af metaller, de almindelige korrosionsformer og
miljøfaktorer for nedbrydning samt kompetence til valg af materialer på baggrund af kendte miljømæssige
(kemiske) og mekaniske påvirkninger af materialet.
Svejsning (2,5 ECTS)
De studerende får grundlæggende forståelse for svejsning, bliver i stand til at vælge metode og materialer
og bliver i stand til at udforme og beregne elementære svejsninger i stålkonstruktioner.
Produktdokumentation (5 ECTS)
De studerende opnår færdighed i at kommunikere professionelt vha. skitser, tekniske tegninger,
maskintekniske bearbejdningstegninger, grafisk modellering og tekniske journaler. Herunder får de
studerende færdigheder i anvendelse af et avanceret CAD system.
Arbejdet i professionen (5 ECTS)
Den studerende bliver fagligt introduceret til ingeniørarbejde generelt og specifikt til ingeniørarbejde i den
marine industri, herunder rederiforhold, shipping, skibsværfter, Her begynder opbygningen af et fagligt
professionelt ordforråd.
Den studerende får et grundlæggende indblik i maskintekniske produkters funktion, opbygning og fremstilling
generelt og specifikt i skibs- og offshore tekniske produkter, herunder skibs- og olieplatformstyper og deres
indretning, arrangement og funktion
Anvendt el- og reguleringsteknik samt Elektronik og sensorer (12,5 ECTS)
De studerende opnår et grundlæggende kendskab til elektriske kredsløb, magnetisme, elektriske motorer og
målemetoder, herunder typisk anvendt elektronik og dataopsamlingssensorer i drift og udviklingssammenhæng, samt viden om generelle forhold for elforsyning, komponentvalg og koblingsudstyr til motordrift.
De studerende opnår endvidere en grundlæggende kompetence indenfor de reguleringstekniske teorier og
metoder, herunder at kunne anvende software som fx Matlab/Simulink til analyse, design og simulering af
simple kontrolsystemer.
Thermofluid mekanik (7,5 ECTS)
Den studerende introduceres for de grundlæggende koncepter og definitioner omkring energi, varme og
arbejde, for at opnå kerneviden og færdigheder i forståelse og analyse af thermofluid systemer.
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Hydrodynamik og skibsfremdrivning 1 og 2 (20 ECTS)
Den studerende opnår viden om anvendte metoder til estimering af modstand, simpel propeller design og
beregning af effektforbrug i indledende design stadie.
Den studerende opnår viden om fysiske fænomener og tilhørende hydrodynamiske teorier relateret til
skibsskrog og propeller flow og resulterende modstand og fremdrivning, herunder metoder til modellering af
hydrodynamiske egenskaber på skrog og propeller samt færdigheder i anvendelse af kommercielt
modelleringssoftware.
Den studerende opnår viden og færdigheder i hydrodynamisk design af konventionel skrogform og propeller
samt performance analyse.
Skibs- og offshoreteknik 1 og 2 samt Anvendt engineering, lab tests (20 ECTS)
Den studerende opnår viden om de videnskabelige metoder, som anvendes til at analysere og løse
problemer inden for det maritime/marine fagområde, som overordnet set handler om store konstruktioner
udsat for naturlaster. Studerende får kendskab til flydende konstruktioners opbygning, funktion og
stabilitetsforhold samt færdigheder i at udføre beregninger af hydrostatik og stabilitet, bølgeinducerede
bevægelser og belastninger samt styrkeforhold. Den studerende får herudover en introduktion til
modelforsøgsteknik som videnskabelig metode, deltager i modelforsøg og opnår viden om dataopsamling,
data analyse og sammenhænge mellem teori og praksis.
Marine bærende konstruktioner 1, 2 og 3 (15 ECTS)
Den studerende opnår viden om styrkelærens begreber og metoder og deres anvendelse i relation til marine
konstruktioner.
Den studerende får viden om: den globale påvirkning af skibsskroget i stille vand og under bølgebelastning,
de resulterende kræfter, momenter og spændinger; udvikling og beregning af midt-skibssektion;
skibsskrogets bøjning i bølger; slanke elementer udsat for trykbelastning; marine konstruktionselementer og
materialer.
Der opnås færdigheder i udvikling, beregning og analyse af skibs-/offshore konstruktioner, herunder
færdigheder i anvendelse af kommercielt FEM beregnings/analyse værktøj.
Skibsdesign/-projektering 1 og 2 (10 ECTS)
Den studerende opnår kendskab til projekteringsprocessen og øvelse i projektering af skibe, herunder
anvendelse af CAD/CAE til beregning og optimering af skibe under hensyntagen til økonomiske,
anvendelsesmæssige og miljømæssige forhold; anvendelse af kommercielle computerprogrammer til
beregning af stabilitet (intakt og læk), lastkonditioner og fremdrivning, herunder beregning af energiforbrug,
røggasemissioner og energieffektivitetsdesignindex (EEDI).
Studerende opnår kendskab til alle almindelige skibstyper og deres tekniske karakteristika som funktion af
deres anvendelse; de vigtigste love og regler, der gælder for forskellige skibes indretning og udrustning.
Marine engineering 1 og 2 og El engineering (15 ECTS)
Den studerende opnår viden om alle hjælpesystemer, som er relevante for skibs- og offshore industrien.
Herunder bla. pumper og pumpesystemer, færdigheder i grundlæggende design af pumpesystemer,
sewage, bilge og ballastvandsystemer samt styremaskiner med tilhørende lovgrundlag; Ventilationssystem.
Den studerende opnår viden om beregningsprincipper og anvendelse af thermal fluids i varmevekslere.
Den studerende opnår viden om elektrisk fremdrivningsteknologi; grundelementerne i et elektrisk
fremdrivningssystem og grundlæggende styringskonfigurationer.
Den studerende opnår viden om el- og elektroniske systemer.
Økonomi og lovgivning (5 ECTS)
Den studerende opnår grundlæggende viden om økonomi til at kunne benytte økonomisk teori og metoder
på tekniske investeringsprojekter og til at kunne evaluere investeringer og finansielle instrumenter.
Studerende opnår desuden viden om kontraktlovgivning, juridisk risikostyring samt sundhed & sikkerhed,
miljø og IP lovgivning.
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Management - skibsproduktion (5 ECTS)
Den studerende opnår indsigt i processen fra kontraktindgåelse til aflevering af skib, herunder færdighed i
vurdering af implikationer af kontrakt, planlægning og styring af projekt, vurdering af kvalitets-, risiko,
sundhed og sikkerheds issues.
Fremtidens marine projekter (5 ECTS)
Den studerende opnår viden om værktøjer til økonomisk og miljømæssig vurdering af optimalt konceptuelt
design for specifik anvendelse, herunder totale levetidsomkostninger (økonomi og miljø), livscyklusvurdering,
følsomhedsanalyse i forhold til inputdata, miljøoptimering, klassereglernes indflydelse, risikoanalyse.
Den studerende opnår kommerciel og strategisk forståelse for de styrende beslutningsparametre i en maritim
virksomhed.
Innovation (5 ECTS)
Den studerende opnår viden om innovationsmodeller, -metoder og -processer samt færdighed i innovation,
herunder analyse af komplekse udfordringer i virksomheder ud fra et forretningsmæssigt, teknologisk,
organisatorisk og brugermæssigt perspektiv og gennemførelse i tværfaglige grupper.
Kurset gennemføres i samarbejde med maritime virksomheder, 8. semester studerende på
maskinmesteruddannelsen og internationale maritime studerende.
Videnskabsteori (2,5 ECTS)
Den studerende opnår viden om grundlæggende videnskabsteori og logisk ræsonnering i forhold til teknologi
og ingeniørarbejde og færdigheder i anvendelse af videnskabelige metoder i ingeniørarbejdet.
Valgfrie fag, Naturvidenskabelige grundfag (10 ECTS)
Disse fag vil blive sammensat så muligheden for optagelse på kandidat studie sikres.
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Appendix 2
Fra ”KVALIFICERET FUNKTIONÆR ARBEJDSKRAFT TIL DEN MARITIME SEKTOR”
Liste over virksomheder
- der deltager i interview

Orskov Yard

Frederikshavn

Karstensens Skibsværft

Skagen

Haushildt Marine

Skagen

MAN Energy Solutions

Frederikshavn

Jobi Værft

Strandby

Scanel

Frederikshavn

VMS Group

Frederikshavn

Vestværftet

Hvide Sande

Fayard

Odense

Tuco

Faaborg

Hirtshals Yard

Hirtshals

Alfa Laval

Aalborg

Wärtsila Danmark

Aalborg

DNV

Aalborg

Desmi

Aalborg

Rolls Royce

Aalborg

Qvist Search

Aalborg

Semco

Esbjerg

Esbjerg Shipyard

Esbjerg

OMT - Odense Maritime Technology

Odense

Valling Ship Solutions

Svendborg

OSK-Shiptech

København

Torm

København
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Appendix 3
Advisory Board for Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion
Mærsk Mc-Kinney Møller Center for zero carbon shipping
Danske Rederier
Karstensen Skibsværft
Orskov Yard
Hauschildt Marine
OSK - ShipTech
MAN Energy Solutions
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Appendix 4
Støtteerklæringer
Nedennævnte har i forbindelse med den oprindelige ansøgning i FEB 2020 erklæret deres støtte til
etablering af en nye maritim uddannelse på MARTEC og fremsendt vedlagte støtteerklæringer.
I forbindelse med denne genansøgning, hvor uddannelsen har ændret navn til Professionsbachelor i
Skibsteknik og Marin konstruktion og ikke er en Diplomingeniøruddannelse, har alle bekræftet deres fortsatte
støtte.

Stiller praktikplads til rådighed
Frederikshavn Erhvervsråd
Frederikshavn Kommune
Danske Havne
Orskov Yard

Ja

Karstensens Skibsværft

Ja

Esbjerg Shipyard

Ja

Tuco Marine Group

Ja

Vestværftet

Ja

OSK- Shiptech

Ja

Haushildt Marine

Ja

ShipCon

Ja

MAN Energy Solutions

Ja

VMS Group

Ja

ME Production

Ja

Scanel
DESMI
Quist Search
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Afgørelsesbrev

MARTEC
E-mail: martec@martec.dk

Godkendelse af ny uddannelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af MARTEC’s ansøgning om godkendelse af ny uddannelse truffet følgende
afgørelse:
Godkendelse af professionsbacheloruddannelsen i skibsteknik og marin
konstruktion
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser med senere ændringer, og § 5 i bekendtgørelse nr. 1351 af
16. juni 2021 om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser m.v.
Med hjemmel i lov om maritime uddannelser, jf. bekendtgørelse af lov nr. 781 af 8.
august 2019 om maritime uddannelser med senere ændringer, vil Uddannelsesog Forskningsstyrelsen udarbejde en uddannelsesbekendtgørelse for professionsbacheloruddannelsen i skibsteknik og marin konstruktion. Styrelsen vil gå i
dialog med MARTEC og relevante interessenter om det nærmere indhold af bekendtgørelsen.
Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne i lov om maritime uddannelser og den
kommende bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelsen i skibsteknik og
marin konstruktion.

8. november 2021
Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
Uddannelsesudbud og Optag
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800
www.ufm.dk
CVR-nr. 3404 2012
Sagsbehandler
Camilla Badse
Tel. 72 31 86 16
cba@ufm.dk
Ref.-nr.
21/30464-14

Da MARTEC er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen, således at der
kan optages studerende, når bekendtgørelsen foreligger
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:
I henhold til § 16, stk. 3, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående
uddannelser med senere ændringer fastsættes titlen i en bekendtgørelse til:
Dansk:

Professionsbachelor i skibsteknik og marin konstruktion.

Engelsk:

Bachelor of Naval Architecture and Marine Engineering.
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Udbudssted:
Uddannelsen udbydes i Frederikshavn.
Sprog:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.
Normeret studietid:
Uddannelsens normerede studietid er 210 ECTS.
Takstindplacering:
Uddannelsen indplaceres til: takstgruppe 8, dvs. Teori 71.800 kr. (2022 pl)
Aktivitetsgruppekode:

4213

Koder Danmarks Statistik:
UDD:
4102
AUDD:
4102

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen

Censorkorps:
Udpegning af censorer sker efter § 21 i bekendtgørelse nr. 1585 af 13. december
2016 om prøver i de maritime uddannelser med senere ændringer.
Adgangskrav:
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og
enten bioteknologi A eller kemi C og engelsk B.
Adgang via relevant erhvervsuddannelserne:
Maritime håndværksfag - Bådebygger, Skibsmekaniker, Skibsmontør eller Skibstekniker.
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og
enten bioteknologi A eller kemi C og engelsk B.
Adgang via videregående maritim uddannelse:
Skibsfører, Skibsofficer eller Maskinmester
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og
enten bioteknologi A eller kemi C og engelsk B.
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og
enten bioteknologi A eller kemi C og engelsk B.

Med venlig hilsen
Camilla Badse
Specialkonsulent
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Ansøger og udbudssted:

A14 - Ny uddannelse – prækvalifikation
(efterår 2021)
Martec, Frederikshavn

Uddannelsestype:

Professionsbachelor

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

Professionsbachelor i skibsteknik og marin konstruktion

Sprog:
Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
RUVU’s vurdering på møde d. 12. oktober 2021

- Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion
- Bachelor’s Degree Programme in Naval Architecture and Marine Engineering
Genansøgning: N (j)
Maritime område
(ja/nej)
Antal ECTS:
Dansk
210 ECTS
http://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57105a2e
Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændringer om akkreditering af
videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser.
RUVU noterer sig, at ansøgningen sandsynliggør, at der er et behov for skibsingeniører i det blå Danmark, og at en maritim professionsbacheloruddannelse
kan være relevant i forhold til behovet.
RUVU noterer sig i forlængelse heraf, at MARTEC tidligere har ansøgt om godkendelse af en diplomingeniøruddannelse med et indhold og sigte, der i overvejende grad svarer til den foreliggende ansøgning. Dengang bemærkede RUVU
bl.a., at MARTEC ikke har et eksisterende ingeniørfagligt miljø, og anbefalede
derfor MARTEC at etablere et samarbejde med andre udbydere af diplomingeniøruddannelser. Denne ansøgning er således en justering af tidligere behandlet
ansøgning om en diplomingeniøruddannelse, men hvor der nu ansøges om en
maritim professionsbachelor. RUVU anerkender, at MARTEC har et stærkt maritimt miljø og en god dialog med aftagerne i det blå Danmark, og at dette kan
understøtte og styrke uddannelsens maritime indhold og erhvervssigte.
RUVU finder det beklageligt, at konsekvensen af en konvertering af uddannelsen fra en diplomingeniøruddannelse til en professionsbacheloruddannelse er,
at de studerende ikke har mulighed for at videreuddanne sig på civilingeniøruddannelsesniveau. RUVU anbefaler i forlængelse heraf, at MARTEC afsøger
andre videreuddannelsesmuligheder for dimittender fra uddannelsen.
RUVU noterer sig desuden, at Aalborg Universitet (AAU) igen har gjort indsigelse til ansøgningen, som universitetet finder kan medføre faldende søgning til
beslægtede uddannelser på AAU.
RUVU vil fortsat opfordre MARTEC til at søge samarbejde med institutioner, der
udbyder beslægtede uddannelser, så uddannelsen baseres på kompletterende
kompetencegrundlag.
RUVU bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale om flere og bedre
uddannelsesmuligheder i hele landet. RUVU har noteret sig den politiske ambition, men har i sin vurdering, og som det følger af reglerne om prækvalifikation,
alene forholdt sig til behov og relevans ved de pågældende uddannelser og
udbud, herunder om det er tilstrækkeligt belyst og dokumenteret i ansøgningen.

Side 3/4

Overvejelserne om hvorvidt uddannelsestypen, dvs. om enten en professionsbachelor- eller diplomingeniøruddannelse sikrer de mest optimale kompetencer
til de studerende og deres aftagere samt sikrer de studerende muligheder for
videreuddannelse, indgår således ikke i RUVUs afgørelse.

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
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