Pressemeddelelse:
Marstal den 19. juni 2015.
Marstal Navigationsskole, MARNAV vil fra januar 2017 udbyde en professionsbachelorskibsføreruddannelse i København i samarbejde med Maskinmesterskolen København, MSK.
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Den nye skibsføreruddannelse bliver en mellemlang videregående uddannelse, som skibsføreruddannelsen i Marstal og i
Svendborg, hvor der både er teoretisk og praktisk undervisning, og hvor praktik på skibene er en vigtig del af
uddannelsen. Den nye uddannelse bliver en professionsbachelor, og det betyder, at det er muligt for dimittenderne at
videreuddanne sig på et universitet og tage master- eller kandidateksamen senere i deres karriere.
Professionsbacheloruddannelsen tager 3 år og 9 mdr., hvoraf de 15 mdr. er praktik på skibe og de 30 måneder er teori
på skolen. Der veksles mellem teori og praktik, som det fremgår af skemaet herunder.

Vi lægger vægt på, at de studerende har en god praktisk erfaring inden det lange teoriforløb, så de bedre kan fordybe
sig i teorien i de emner de allerede har set i praksis på skibene, derfor ligger den lange praktikperiode tidligt i
studieforløbet. Den teoretiske del af uddannelsen er opdelt i moduler og består af obligatoriske fag og en række
forskellige maritime valgfag. De studerende er dermed selv med til at forme deres uddannelse efter deres jobønsker og
interesser.
Uddannelsen har titlen ”Professionsbachelor i Navigation, Maritim Transport og Skibsledelse”, og på engelsk hedder den
”Bachelor of Maritime Transport and Nautical Science”, som forkortes BMarTrans & NautSc.
Det meste af uddannelsen kommer de studerende til at tage i Lyngby, København, men de skal også til Ærø noget at
tiden på kortere teoriforløb, skoleskibssejlads, simulatorøvelser og kursusaktiviteter. De studerende vil hele deres
studieforløb blive undervist og vejledt af MARNAVs fagligt højt kompetente lektorer og instruktører og nyde godt af
skolens mere end hundrede år lange kultur, tradition og erfaring inden for kvalitetsuddannelse af navigatører. MARNAV
forventer således, at udbuddet af skibsføreruddannelsen i København og samarbejdet med MSK vil medføre et øget
aktivitetsniveau også i Marstal.
Adgangskravet til uddannelsen er en gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX eller EUX) eller en godkendt
erhvervsuddannelse og 6 måneder på et adgangskursus. Dette adgangskursus kan fx tages på DTU (Danmarks Tekniske
Universitet) som ligger i Lyngby lige ved siden af MSK, eller det kan tages på et VUC et andet sted.
Det nye uddannelsesudbud vil nyde godt af en placering lige ved siden af DTU og tæt ved rederier og andre maritime
organisationer. Dette vil styrke skolens forsknings- og udviklingsprojekter samt kompetenceudvikling af underviserne og
give studerende mulighed for at få viden fra Danmarks førende tekniske universitet, hvilket vil give dem en
navigatøruddannelse second to none.
For yderligere oplysninger kontakt: Rektor Jens Naldal, jn@marnav.dk, mobil 51230307

