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Godkendelse af ny uddannelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation 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 videre-
gående 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 Uddannelses- 
og Forskningsstyrelsen udarbejde en uddannelsesbekendtgørelse for professi-
onsbacheloruddannelsen i skibsteknik og marin konstruktion. Styrelsen vil gå i 
dialog med MARTEC og relevante interessenter om det nærmere indhold af be-
kendtgørelsen. 
  
Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-
ning skal opfylde uddannelsesreglerne i lov om maritime uddannelser og den 
kommende bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelsen i skibsteknik og 
marin konstruktion.  
 
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 akkredi-
tering 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  
 
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 Skibs-
tekniker. 
 
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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A14 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2021) 

Ansøger og udbudssted: 
 

Martec, Frederikshavn 

Uddannelsestype: 
 

Professionsbachelor  

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor i skibsteknik og marin konstruktion 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion 
- Bachelor’s Degree Programme in Naval Architecture and Marine Engineering 

Hovedområde: Maritime område Genansøgning: 
(ja/nej) 

N (j) 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 210 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57105a2e 
 

RUVU’s vurdering på mø-
de d. 12. oktober 2021 

 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændringer om akkreditering af 
videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddan-
nelser. 
 
RUVU noterer sig, at ansøgningen sandsynliggør, at der er et behov for skibsin-
geniører 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 god-
kendelse af en diplomingeniøruddannelse med et indhold og sigte, der i overve-
jende 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 diplominge-
niøruddannelser. 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 mari-
timt 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 uddannel-
sen fra en diplomingeniøruddannelse til en professionsbacheloruddannelse er, 
at de studerende ikke har mulighed for at videreuddanne sig på civilingeniørud-
dannelsesniveau. 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 indsigel-
se 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 ambiti-
on, 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. 
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Overvejelserne om hvorvidt uddannelsestypen, dvs. om enten en professions-
bachelor- 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. 

 
 
 
 
 


