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Velkommen som maskiniststuderende 

på MARTEC 

Det er en glæde at kunne byde dig velkommen på Skibsmaskinistuddannelsen på 

MARTEC 

Undervisning 

Uddannelsen som Skibsmaskinist udbydes som E-forløb – med vekslen mellem tilstedeværelse på MARTEC 

og e-læring. Uddannelsen består af 4 moduler á 10 uger, hvoraf det 4. modul er praktik om bord på et skib. 

Denne kan afvikles sideløbende med de andre moduler. 

Du kan læse meget mere på https://www.martec.dk/uddannelser/skibsmaskinist/ 
 

Du skal have et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere, for at kunne blive optaget på uddannelsen. 

Sundhedsbeviset skal være gyldigt i hele uddannelsesperioden. 

 

Adgang til skolen 

Som studerende har du mulighed for at få nøglebrik, således at du har adgang til dele af skolen uden for 

normal åbningstid. Nøglebrikken bestilles i administrationen og koster kr. 50,00. 

 
IT 

Som studerende på MARTEC får du licens til Office365, så du kan downloade diverse office-programmer til 

din computer. Du kan finde informationer og vejledninger vedr. IT via dette link: 

 
https://www.mitmartec.dk/mitmartec/studieintra/praktiske-informationer/it-for-studerende.aspx 

 

Div 

Udover pc’er incl. headset m/mikrofon, skal du, som ny studerende på MARTEC, selv sørge for; 

Ternet papir/blok, skriveredskaber samt lommeregner. 
 

OBS: Vi anbefaler, at du medbringer en windows-computer. 

 

 
Studiemiljø 

Skolen har et velfungerende studiemiljø med studieråd, hvor der sidder repræsentanter fra alle klasser. 

Desuden har de studerende deres egen fredagsbar ”West-end”, hvor der foregår forskellige sociale 

arrangementer. 

 

Bøger 

Du kan på www.martec.dk finde bogliste til din uddannelse: 

https://www.martec.dk/for-studerende/boglister/ 
 

Bøgerne kan købes hos Polyteknisk boghandel. Det gør du således: 

På www.polyteknisk.dk går du ind under Maskinmesterskolerne, MARTEC & SMI. 
 

 
Rygning 
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Skolen er røgfri. 
Der må ryges udenfor ved de opstillede askebægere. Vi frabeder os, at der ryges ved indgangene til skolen. 

 
Skolens Café 

I Skolens Café kan du købe morgenmad, buffet, smørrebrød/sandwich, forskellige drikkevarer og snack. 

Caféens åbningstider; Kl. 8:00 12:30 

 
I Caféen kan der benyttes kontanter, dankort og mobilpay. 

 
 

 
Adresse mv. 
Postadresse: MARTEC 

Hånbækvej 54 
9900 Frederikshavn 

Tlf.: 96 20 88 88 
E-mail martec@martec.dk 
Web www.martec.dk 

 
Studieadministrationens åbningstider 

Mandag-torsdag: 07.45-14.00 
Fredag: 07.45-13.00 

 
Ferie og fridage 

Dette vil fremgå af en ferieplan på MARTECs hjemmeside. 

 
Forsikring 

Vi skal opfordre dig til at tegne en ulykkesforsikring, der sikrer dig ved tilskadekomst uanset om denne sker i 

fritiden eller under uddannelsen på MARTEC. 

MARTEC må ikke tegne en sådan forsikring. 

 
Kollegium 
http://www.frederikshavnkollegium.dk/ 

 
SU søger du på www.su.dk 

Du skal søge SU i minSU på www.su.dk. 

 
Det er vigtigt at du sætter dig godt ind i su reglerne og hvilke muligheder du har som studerende på en 
videregående uddannelse. 
Du finder alle informationer på su.dk og ellers er du altid velkommen til at skrive en mail til 
su@martec.dk 

 

 
SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) søger du på www.SVU.dk 

Du kan få yderligere information ang. SVU ved at kontakte en SVU administrator via www.svu.dk 

 
Kilometerpenge - www.ungdomskort.dk 
Når du er på en SU berettiget uddannelse, og modtager SU, kan du måske få dækket nogle af dine 
omkostninger ifbm. transport, ved at søge kilometerpenge eller ungdomskort, via www.ungdomskort.dk. 

 
 
 

Vi håber, at du vil få en lærerig, udfordrende og spændende tid på MARTEC. 
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