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Vores lokationer 

MARTEC Hånbækvej
Frederikshavn

Maskinmester 
Skibsfører professionsbachelor 
Skibsmaskinist 
Adgangskursus
Tekniske kurser

MARTEC Kragholmen 
Frederikshavn 

Ubefarne & Befarne 
Skibsassistenter
Maritim Student HF & STX 
Kursusafdeling

MARTEC Skagen 
Skibsfører konventionel
Kyst -og Sætteskipper
Fiskeskipper

MARTEC Aalborg 
Maskinmester, 1. semester

MARTEC er sat i verden for at levere uddan-
nelser af høj kvalitet til den internationale 
maritime og industrielle branche.

Det gør vi ved at tilbyde et bredt udvalg af 
polytekniske og maritime uddannelser fra 
HF- til bachelorniveau. 

Vi sætter en ære i at levere uddannelser af 
højeste kvalitet, og vi gør gerne en ekstra 
indsats for vores studerende og det erhverv 
vores uddannelser betjener.

Vores uddannelser og kurser er målrettet 
den maritime branche både onshore og 
offshore samt den tekniske industri gene-
relt. Vi fokuserer på at give de studerende  
adgang til gode og attraktive jobs efter 
studiet og heldigvis er vores dimittender  
efterspurgte for deres høje faglige niveau.

MARTEC er certificeret udbyder af en lang 
række sikkerhedskurser, som lever op til in-

ternationalt anerkendte standarder inden 
for Søfart og Offshore.

Som moderne uddannelsesinstitution inve-
sterer vi løbende i forskning og udvikling for 
at kvalitetssikre og udvikle vores uddannelser. 
 
Skolen råder over moderne værksteder og 
laboratorier samt state-of-the-art faciliteter 
til sikkerhedstræning. 
   
Ud over de landbaserede uddannelser vare-
tager MARTEC også driften af Skoleskibet 
DANMARK, som indgår både i uddannelser-
ne og til repræsentative formål for Danmark 
og i særdeleshed Det Blå Danmark.

Vi ser frem til at se dig på MARTEC.

Med venlig hilsen 

Pia Ankerstjerne,
CEO MARTEC

VELKOMMEN TIL MARTEC
MARITIMT OG POLYTEKNISK UDDANNELSESCENTER
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MARTECs primære opgave er at forsyne in-
dustrien med den nødvendige og relevante 
arbejdskraft til et konkurrencepræget glo-
balt marked. Vi samarbejder tæt med indu-
strien omkring praktikforløb, virksomheds-
besøg, erhvervs- og rederidage, eksterne 
forelæsere, forskning og udvikling.

Den tætte erhvervskontakt er afgørende for 
vores uddannelser og sikrer at uddannelsen 
er relevant ift. erhvervets behov. Vores stu-
derende skal være attraktive kandidater ef-
ter endt studie.

Faglighed, klassefællesskab 
og tæt underviserkontakt
På MARTEC bliver de studerende klædt 
på til en fremtid i den tekniske og maritime 
sektor igennem bred indsigt i teknisk teori 
og brancherelevante kompetencer – koblet 
med praktisk erfaring og godt håndelag. 

Praktik og praktisk erfaring med håndværk 
og værkstedsarbejde er et nøgleelement i 
alle uddannelser. Her får den studerende en 
forståelse for anvendelsen af bl.a. materi-
aler, teknologi og tekniske principper, som 
anvendes i erhvervet.

Vores dimittender besidder både teoretisk 
viden og praktiske evner til at løse komplek-
se og praktiske problemer i erhvervet. 

Vi er kendt for vores faglige niveau og pri-
oriterer kvaliteten i vores undervisning højt. 
MARTEC satser på klassebaseret under-
visning med mange undervisningstimer i et 
fagligt og socialt fællesskab. Vi tror på, at 
dette er måden at hjælpe flest mulige frem 
til en god uddannelse og samtidig sikre et 
højt fagligt niveau. 

Studerende på MARTEC bliver også udfor-
dret med selvstændige problemstillinger og 
med opgaver der skal løses i fælleskab. 

Det er vigtig i forhold til de de stillinger, de 
skal bestride. Fx vil maskinmesteren forven-
tes at kunne påtage sig et selvstændigt an-
svar for at en vigtig komponent på et skib eller 
i et industrianlæg i land kommer til at fungere. 
Ligeledes vil en skibsfører skulle kunne træffe 
vigtige selvstændige beslutninger ombord på 
et skib, også i svære situationer.

Tæt samarbejde med virksomhederne
Alle MARTECs uddannelser er målrettet 
erhvervet og har til formål at levere efter-
tragtet arbejdskraft til Danmark og samtidig 
give de studerende gode og udfordrende 
job- og karrieremuligheder. Derfor er det 
også vigtigt, at der i løbet af studiet er tæt 

kontakt til virksomhederne og næsten alle 
uddannelsesforløb på MARTEC involverer 
praktik i kortere eller længere perioder.

De fleste studieprojekter tager udgangs-
punkt i en virksomheds-case og en kon-
kret, realistisk problemstilling, og samtlige 
bachelorprojekter gennemføres for og med 
virksomheder.

To gange om året inviteres erhvervet og re-
derier indenfor på MARTEC for at præsen-
tere teknologi, jobmuligheder, eventuelle 
praktikpladser og projektideer for alle stu-
derende.

MARTECs laboratorier er udstyret med tek-
nologi leveret af de førende producenter, 
der velvilligt stiller relevant og tidssvarende 
udstyr til rådighed for undervisningen.
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Internationale muligheder i en global industri
MARTEC har sat sig et ambitiøst mål med 
visionen om at blive et internationalt an-
erkendt maritimt og polyteknisk uddan-
nelsescenter. 

Et resultat af denne vision er et udveks-
lingsprogram med den brasilianske mari-
time uddannelsessektor, som blandt an-
det omfatter praktikophold. Et stigende 
antal af vores studerende får lejlighed til 
at tilbringe et helt semester i udlandet, 
og MARTEC er behjælpelig i processen. 
Vi har fx sendt studerende afsted til Bra-
silien, Australien og USA.

Danske tekniske og maritime virksom-
heder driver forretning i hele verden, og 
konkurrerer helt naturligt på det globale 
marked. Derfor gør vi os umage for at 
forberede vores dimittender, så de er klar 
til at løse opgaver i og samarbejde med 
forskellige kulturer og nationaliteter.

Fokus på erhvervets behov



Uddannelser
MARTEC tilbyder en lang række muligheder for dig, 
der ønsker at arbejde i den maritime eller tekniske branche.

Maskinmester – den tekniske lederuddannelse

Maskinmesteruddannelsen er en 3 - 4 ½ 
årig professionsbacheloruddannelse, som 
giver brede kompetencer indenfor energi-, 
miljø- og maskinteknologi på et teoretisk 
niveau med afsæt i håndværksmæssig 
indsigt og erfaring. 

Maskinmestre kan opnå mange forskelli-
ge karriereprofiler og jobmuligheder efter 
studiet og arbejder i dag primært på land 
indenfor bl.a. industri, produktion, rådgiv-
ning, forsyning og energi.

Skibsfører  – en international lederuddannelse

Skibsføreren er den øverst ansvarlige le-
der om bord på et skib, og har ansvaret for 
planlægning af sejladsen, sikkerheden om 
bord, mandskabet, lasten og forskellige 
administrative opgaver. Skibsførere har 
også mulighed for at tage en lederstilling 
på land, fx på et rederikontor.
Du kan enten læse til skibsfører som en 
professionsbachelor, eller – hvis du ikke 
har en gymnasial baggrund – på den kon-
ventionelle skibsføreruddannelse.

Vælger du skibsfører professionsbache-
lor læser du det meste af tiden på MAR-
TEC Hånbækvej. Sejltiden afvikles under 
uddannelsen som praktik. Uddannelsen 
varer i alt 3 år og 9 måneder inkl. bache-
lorprojekt og eksamen.
På den konventionelle skibsføreruddan-
nelse, der er et teoretisk forløb på 2 år på 
MARTEC Skagen, læser du først til skibs-
assistent og skal ud og optjene sejltid før 
du kan fortætte uddannelsen til skibsfører.

Adgangskursus til maskinmester og skibsfører

MARTEC udbyder det adgangsgivende 
suppleringskursus for faglærte, som giver 
adgang til professionsbacheloruddannel-
ser til maskinmester og skibsfører. Kurset 

varer 6 måneder og afvikles på MARTEC 
Hånbækvej med personale, der undervi-
ser på begge uddannelser. 
Kurset kan også tages på AAU i Aalborg.

Fiskeskipper af 1. eller 3. grad

Som fiskeskipper er der mulighed for at 
operere eget fiskefartøj, eller blive ansat 
på et skib som skipper. For at blive fiske-

skipper kræves en uddannelse på minimum 
2½ år. Uddannelsen består af 2 års farts-
tid efterfulgt af ½ - 1½ års uddannelse.

Skibsmaskinist – “den lille maskinmester”

Skibsmaskinistuddannelsen er en 1-årig 
teoretisk uddannelse for faglærte med er-
hvervserfaring indenfor håndværksfage-
ne. Uddannelsen giver ret til at varetage 

maskinansvaret for skibe med en frem- 
drivningseffekt på op til 3000 KW. 
Skibsmaskinister finder ansættelse i min-
dre og mellemstore rederier.

Kyst- eller sætteskipper

Kyst- eller sætteskipperen fungerer både 
som vagthavende under sejladsen, og ta-
ger sig ligeledes af skibets last. Jobbet vil 
også bestå af vedligeholdelsesopgaver på 
skib og maskiner, samt indeholde lederop-
gaver af forskellig art.

Kystskipperen har ret til at føre skibe op 
til 500 bruttoton, sætteskipperen op til 
3000 ton. Uddannelsen til Kystskipper be-
står af 1 semester, svarende til et halvt år. 
Uddannelsen til Sætteskipper består af 3 
semestre, svarende til 1 ½ år.
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Ubefaren skibsassistent 
Den grundlæggende maritime uddannelse – på land

Med den Grundlæggende Maritime Ud-
dannelse, også kendt som skibsassistent, 
er du den praktiske medarbejder om bord 
på skibet, og du kan varetage mange for-
skellige opgaver. Du kan deltage i vagten 
på broen, arbejde på dækket eller nede i 
maskinrummet, hvor motorerne dagligt 
skal vedligeholdes. Du er også med til at 
fortøje skibet, håndtere kranen om bord og 
laste i havnen, udføre almindelige vedlige-

holdelsesopgaver rundt omkring på skibet 
eller hjælpe med rengøring og madlavning. 
I løbet af uddannelsen, som varer ½ år 
skal du beslutte hvilken vej du vil gå ef-
ter endt uddannelse. Du kan færdiggøre  
uddannelsen enten som befaren skibsas-
sistent eller kystskipper. Uddannelsen er 
adgangsgivende til en vifte af andre ma-
ritime uddannelser fx skibsfører eller ma-
skinmester.

Skoleskibet DANMARK – ubefaren skibsassistent
Den grundlæggende maritime uddannelse – til søs

Den grundlæggende maritime uddannel-
se som ubefaren Skibsassistent kan også 
tages til vands – ombord på Skoleskibet 
DANMARK. 
Uddannelsen om bord på Skoleskibet skif-
ter mellem praktiske opgaver på skibet 
samt teoretiske timer i tekniske emner, 
arbejdsmiljø og sikkerhed, brandbekæm-

pelse, navigation, søvejsregler, praktisk 
sømandskab, skibsteknik, sikkerhed til 
søs, første hjælp, vedligehold osv.
Uddannelsen, som varer 20 uger, er et 
springbræt til den store vifte af maritime 
uddannelses- og karrieremuligheder, der 
findes i Det Blå Danmark. 
Læs mere om Skoleskibet på side 12.

Maritim Student HF & STX

Maritim Student er en gymnasial uddan-
nelse, hvor du veksler mellem undervis-
ning på Frederikshavn Gymnasium og 
MARTEC. Uddannelsen kombinerer en 
studentereksamen med den maritime 
grunduddannelse til ubefaren skibsassi-
stent. Du kan vælge som noget nyt vælge 
mellem en 3-årig HF eller 4-årig STX. 

I skoletiden er der gjort plads i skemaet til 
at dyrke sport eller have studiejob, og som 
noget unikt i Frederikshavn indgår et togt 
med Skoleskibet DANMARK. 
Maritim Student giver adgang til videre-
gående uddannelser og merit til dele af de 
maritime uddannelser. 
Se mere på www.maritimstudent.dk.

Befaren skibsassistent – den moderne sømand

Som befaren skibsassistent er man i stand 
til at varetage mange forskellige opgaver 
ombord på et skib. 
Uddannelsen, som varer 20 uger, bygger 
ovenpå den ubefarne skibsassistent-ud-

dannelse og kræver erfaring fra mindst 
tolv måneders effektiv sejltid som ubefa-
ren skibsassistent. 
Skibsassistenter finder job på både små 
og store skibe i ind- og udland.

Skibsassistent – med svendebrev (ubefaren skibsassistent)

Hvis du har et svendebrev inden for jern 
og metal, kan du uddanne dig til ubefaren 
skibsassistent på 10 uger. 

Det er en hurtig måde at komme ud og sej-
le på og opleve verden fra søsiden.



Kurser og efteruddannelse
Udover ordinære uddannelser tilbyder MAR-
TEC et omfattende udvalg af kurser og efter-
uddannelse indenfor det maritime område, 
offshore- og vindsektoren med fokus på ob-
ligatoriske sikkerhedskurser og certifikater. 
MARTEC tilbyder også en række standard- 
og kundetilpassede tekniske kurser. 

Maritime kurser
Grundlæggende maritim sikkerhedstræning 
som følger STCW-konventionens krav samt 
kompetencegivende endagskurser indenfor 
forskellige specialområder som f.eks. radio-
kommunikation, navigation og duelighed. Vi 
råder over flere forskellige bådtyper og red-
ningsudstyr.

Vindsektor kurser
Grundlæggende sikkerheds- og vedligeholds-
træning, som følger Global Wind Organizati-

on (GWO) standarden til teknikere og andet 
personale indenfor vindmøllebranchen – her-
under branchens obligatoriske certifikater. Vi 
har en nyopført, opvarmet højdetræningshal 
til rådighed.

Offshore kurser
Grundlæggende sikkerhedstræning til off- 
shore personale, som følger den internati-
onale OPITO-standard. Vi råder over egen 
helikopter-attrap, fritfaldsbåd og adgang 
til både indendørs og udendørs bassiner til 
brug i træningen. Derudover råder vi over 
egen mobilkran.

Tekniske kurser
Fagspecifikke kurser indenfor bl.a. kølesy-
stemer og vedvarende energi med fokus på 
lovpligtige kompetencer til installatører og 
montører indenfor det tekniske område. 

Simulatorkurser
Full mission bro- og maskinrums-simulator 
træning, som følger STCW-konventionens 
krav vedrørende vagtholdstjenester og re-
source management. Vi råder over to brosi-
mulatorer og en mobil maskinrumssimulator, 
hvor der anvendes relevante søkort, havne, 
skibe og skibsmotorer.
 
Nautiske kurser
Navigations- og skibsoperationsskurser for 
personer, der ønsker kompetencer til at va-
retage funktioner som navigatør i forhold 
til besætningsfastsættelsen. Vi råder over 
brosimulatorer med nyeste udstyr inden for 
navigation.
 

Radio kurser
Kurser i henhold til GMDSS, med topmoder-
ne simulationsudstyr til rådighed. Certifika-
ter fra SRC til GOC kurserne.

Virksomhedsspecifikke kurser
MARTEC udvikler gerne skræddersyede 
virksomhedskurser med fokus på særlige 
emner eller problemer i erhvervet. Tidlige-
re emner har f.eks. været sikkerhed til søs, 
maritim projektledelse eller teknisk maritimt 
engelsk. 
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Kontakt vores kursusafdeling på tlf. 96 20 88 88 og hør mere
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Skoleskibet DANMARK
Skoleskibet DANMARK er et nationalt kle-
nodie, bygget på Nakskov Skibsværft i 1933. 
Skibet er bygget af stål og har tre fuldrigge-
de master, der kan føre i alt 27 sejl. Under 
gunstige vindforhold kan Skoleskibet DAN-
MARK sejle op til 13 knob. Når det er nød-
vendigt sejler skibet for motor – op til 9 knob.

På et togt uddannes 80 elever som ubefar-
ne skibsassistenter om bord på skibet. Ele-
verne bor på skibets to banjer, hvor de sover, 
spiser og får undervisning. Uddannelsen le-
ver op til den internationale STCW-konven-
tion og foregår på engelsk. Ud over eleverne 
har skibet 15 besætningsmedlemmer, der 
også fungerer som undervisere.

Skoleskibet DANMARK sejler døgnet rundt, 
så eleverne har mange opgaver ud over sel-
ve undervisningen. Når skibet er i havn, ikke 
mindst i udlandet, repræsenterer skibet og 
dets elever Danmark og fungerer derfor som 
“kulturelle ambassadører”. Der afholdes 
ofte receptioner og andre arrangementer 
om bord.

Opholdet på Skoleskibet DANMARK er en 
del af grunduddannelsen til skibsassistent. 
Grunduddannelsen varer fem måneder, 
hvoraf størstedelen foregår på skoleskibet. 
Eleverne går på værkstedsskole i land i ca. 
seks uger på MARTEC.
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• MARTEC blev etableret i 2001 som en fusion mellem Frederikshavn Maskinmestersko-
le (etableret i 1929) og Frederikshavn Søfartsskole (etableret i 1949). I 2003 overtog 
MARTEC driften af Skoleskibet DANMARK fra Søfartsstyrelsen og i 2017 fusionerede 
MARTEC med Skagen SKipperskole. I 2019 åbnede MARTEC desuden en værksteds-
skole i Aalborg.

• MARTEC er i dag en selvejende institution under ministeriet for Forskning og Videregå-
ende Uddannelse, og tilbyder et bredt udvalg af maritime og polytekniske uddannelser fra 
bachelorniveau til certifikatgivende dagskurser tilpasset internationale standarder.

• MARTEC råder over mere end 13.000 m2 moderne faciliteter fordelt på fem forskellige 
adresser i Frederikshavn, Skagen og Aalborg. Uddannelserne udføres med fokus på at 
kombinere klasseundervisning, gruppeopgaver og projekter samt praktisk udførsel med 
anvendelse af vores mange veludstyrede undervisningsfaciliteter.

• MARTECs faciliteter tæller bl.a. egne el-, energi- og miljølaboratorier som anvendes til 
øvelser, tre værkstedsskoler, full mission simulator, bro simulator, kraner, brandøvelses-
faciliteter, fritfalds-redningsbåde, fast rescue og almindelige redningsbåde, radio udstyr 
samt indendørsfaciliteter til højderedning, maritim og offshore sikkerhedstræning.

• MARTEC har historisk set været og ønsker fremadrettet at være en central aktør og bi-
dragsyder til vækst og udvikling i dansk industri, energisektoren, søfart og offshore. Vi 
sætter en ære i at leve op til dette ansvar.

FAKTA & HISTORIE

Her kan du føle dig hjemme
Studiemiljøet på MARTEC er kendetegnet 
ved, at du har tæt kontakt til din underviser 
og indgår i et nært socialt miljø, som du kan 
føle dig hjemme i. Her siger vi godmorgen og 
tak for i dag og skolerne er åbne og tilgænge-
lige døgnet rundt. 

MARTEC har egen kok og kantine. I kantinen 
på Hånbækvej kan du hver dag købe friskla-
vet morgenmad, frokost og middagsretter, 
snacks, slik og drikkevarer. På Kragholmen 
serverer køkkenet lækker mad til de stude-
rende og vores kursister.

På den grundlæggende maritime uddannel-
se (skibsassistent) og Maritim Student HF & 
STX bor du på vores skolehjem. Du indkvar-

teres sammen med dine medstuderende på 
værelser med plads til 2-4 studerende. Hvert 
værelse har eget bad og toilet, samt fri WiFI.

På MARTEC Kragholmen er der fitnessrum, 
bordtennis, billardbord, dart, musiklokale mv. 
og masser af udendørs plads til aktiviteter og 
stranden lige udenfor døren. Om eftermidda-
gen er der et udvalg af forskellige aktivite-
ter, arrangeret af vores coach, der holder til i 
Coach Corner udenfor skoletiden. 

På Hånbækvej driver de studerende studen-
terbaren West End. De arrangerer også for-
skellige sammenkomster uden for skoletiden, 
der bidrager til det sociale studiemiljø. På 
Kragholmen er indtagelse af alkohol forbudt.
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Overvejer du en uddannelse på MARTEC? 
Så kom på besøg på skolen og bliv klogere. 
Du kan møde nuværende studerende, op-
leve undervisningen i praksis og få en snak 
om karrieremuligheder, optagelse og øko-
nomi. Det er den bedste måde at få et solidt 
grundlag for din beslutning.

Åbent Hus og info-møder
Åbent hus afholdes to gange årligt på adres-
serne Kragholmen 180 og Hånbækvej 54, 
hvor du kan få info om alle vores uddannel-
ser. Info-møder afholdes i maj-juni. Se kom-
mende datoer på vores hjemmeside.

Bliv studerende for en dag
Har du brug for at opleve vores uddannel-
ser på helt tæt hold? Så kom på besøg en 
dag på en af vores uddannelser. Typisk vil du 
blive koblet sammen med en af vores man-
ge studerende og følge forskellige timer på 
uddannelserne. Se mere og tilmeld dig på 
vores hjemmeside under ‘Besøg MARTEC’, 

så tilrettelægger vi en dag efter dine ønsker 
og behov.

Rundvisning
Har du lyst til at besøge MARTEC, har du 
mulighed for at komme den første torsdag i 
hver måned. Vi byder på et måltid mad, viser 
rundt og besvarer dine spørgsmål. Du kan 
tilmelde dig og din familie på vores hjemme-
side under ‘Besøg MARTEC’.

Læs meget mere om MARTEC og vores ud-
dannelser på www.martec.dk eller kontakt  
en af vores studievejledere på telefon 96 
20 88 88 (kl. 8-14) og hør mere om vores 
uddannelser og tilbud. 

Vi ser frem til at se dig på MARTEC.

MARTEC tilbyder følgende uddannelser:

Videregående maritime uddannelser: Grundlæggende maritime uddannelser:

• Maskinmester
 & Adgangskursus 
• Skibsfører PB
 & Adgangskursus

• Skibsmaskinist
• Skibsfører konventionel
• Fiske-, Kyst- og 
 Sætteskipper

• Skibsassistent
• Maritim Student HF & STX
• Skoleskibet DANMARK

Skal vi skabe fremtiden sammen?

Følg MARTEC på de sociale medier
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