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Maritimt uddannelsessamarbejde med kæmpe
potentiale ser dagens lys
Navigatøruddannelserne skal igen udbydes i København. Marstal Navigationsskole (MARNAV) og
Maskinmesterskolen København (MSK) indleder et uddannelsessamarbejde om udbud af maritime
uddannelser på professionsbachelorniveau i region Hovedstaden.

I mere end 100 år har de maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark ydet store bidrag til, at det danske og
internationale maritime erhvervsliv har haft adgang til dygtige veluddannede dimittender. Det gør de stadig!
For på lang sigt at sikre at de maritime uddannelser i Danmark fortsat uddanner de bedste dimittender med en høj
faglighed og relevans, bør de maritime uddannelsesinstitutioner i højere grad samarbejde for ved egen hånd at udbygge
den bæredygtige og troværdige maritime uddannelsessektor vi kender. Det samarbejde og den forpligtelse tager
MARNAV og MSK hul på med dette uddannelsessamarbejde.
Både MARNAV og MSK er mindst ligeså relevante uddannelsesinstitutioner i dag, som da de for efterhånden mange år
siden åbnede dørene til navigatør- og maskinmesteruddannelserne. Dengang som nu uddannede skolerne
velkvalificerede medarbejdere til den store danske maritime sektor. Med tiden har flere og flere navigatører og især
maskinmestre fundet job i andre brancher, endda i en så høj grad at især MSK trods sin maritime arv og tradition i dag i
stor stil leverer veluddannede og dygtige medarbejdere bredt til den danske industrisektor. Det vil de blive ved med!
Med andre ord, så har MARNAV og MSK en ambition og forpligtelse til at spille en vigtig og relevant rolle i uddannelsen
af velkvalificeret arbejdskraft til den maritime sektor herunder offshore, den danske industri og den grønne
energisektor.
Derfor ser MARNAV og MSK et tæt uddannelsessamarbejde institutionerne imellem som en vigtig part i dels en styrkelse
af den maritime uddannelsessektor i Danmark dels en stærk platform for fortsat vækst i Det Blå Danmark.

Navigatøruddannelser tilbage i København

En af tankerne bag uddannelsessamarbejdet mellem MARNAV og MSK er fra januar 2017 at udbyde
navigatøruddannelser i København. Et samarbejde på MSK’s nye adresse, hvor MARNAV udbyder navigatøruddannelser
på professionsbachelorniveau og en efteruddannelsesportefølje, vil ikke kun styrke det maritime faglige miljø på og
omkring MSK og DTU, men vil i høj grad også bidrage til en øget profilering af de nautiske uddannelser og ikke mindst
synliggøre MARNAV som den førende udbyder af nautiske uddannelser. MARNAV forventer således, at udbuddet af
skibsføreruddannelsen i København og samarbejdet med MSK vil medføre et øget aktivitetsniveau også i Marstal.

Stærke faglige miljøer

Et uddannelsessamarbejde mellem MARNAV og MSK vil styrke de i forvejen meget stærke faglige miljøer inden for
navigation, skibsteknik, ledelse, operation, vedligehold, el-, maskin- og køleteknik, automation, energi herunder
vedvarende energi og offshore samt den maritime linje på MSK. Stærke maritime miljøer er altafgørende for evnen til at
uddanne den relevante og eftertragtede arbejdskraft samt være medvirkende til udviklingen og innovationen inden for
de relevante brancher. Faglige miljøer på højt niveau kræver adgang til veludstyrede simulatorer, værkstedsfaciliteter og
laboratoriemiljøer, kompetent underviserkollegie samt, at man til stadighed investerer i udviklingen af sin
medarbejderstab på den ene side og hardwaren på den anden. Det har både MARNAV og MSK konsekvent gjort over en
årrække og står i dag med nogle tekniske løsninger i læringsmiljøet af meget høj kvalitet, samt en veluddannet
lærerstab. Sammen vil skolerne kunne mønstre nogle faglige miljøer, som vil være helt uden for konkurrence fra andre
udbydere af maritime og polytekniske uddannelser.
Skolerne vil bygge videre på de positive erfaringer med udbuddet af skibsinspektøruddannelsen som efteruddannelse,
således at synergien imellem skolernes faglige miljøer vil medvirke til at vi sammen, og hver for sig, vil kunne tilbyde
maritime og tekniske efteruddannelseskurser second to none.

Fremtidsperspektivet

Det fremtidige perspektiv og potentiale ved et uddannelsessamarbejde mellem MARNAV og MSK er stort. Et stort,
stærkt, udstyrsrigt og fagligt yderst kompetent maritimt uddannelsessamarbejde af høj international klasse, beliggende
både i absolut nærhed til DTU og geografisk forankret i Danmarks maritime centrum København, vil kunne skabe et
enestående fagligt miljø og studiemiljø – ikke bare i en dansk kontekst, men også i et internationalt perspektiv. Et
uddannelsessamarbejde, der ikke kun vil skabe vækst i Det Blå Danmark og i de fælles aktiviteter, men hvor samarbejdet
tillige naturligt vil medføre et øget aktivitetsniveau på begge institutioner.
Skolernes mangeårige tradition for at uddanne kvalificeret arbejdskraft til de maritime og teknisk tunge professioner
både til lands og til vands, on- og offshore samt store succes med at tiltrække kvalificerede og interesserede ansøgere til
sine uddannelser i mere end 100 år, er værd at bygge videre på i styrkelsen af de institutioner, der skal bibringe det
danske og internationale arbejdsmarked den nødvendige højt kvalificerede arbejdskraft.
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