
• Gymnasial uddannelse, der 
 kombinerer teori og praksis

• Studiejob og sport i skoletiden

• Unikt studiemiljø og skolehjem

VÆLG HF ELLER STX
OG  SKIBSASSISTENT

TOGT MEDSKOLESKIBET DANMARK
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Aktiv og anderledes gymnasial uddannelse med plads til sport og studiejob, der kombinerer den 
teoretiske studentereksamen med uddannelsen til skibsassistent om bord på Skoleskibet DANMARK.

Maritim Student HF & STX

Med Maritim Student får du en fuld HF- el-
ler STX-eksamen, der giver adgang til de 
videregående uddannelser på erhvervsaka- 
demi-, professionbachelor- eller universi-
tetsniveau. Uddannelsen veksler mellem 
teoretisk og praktisk undervisning på Fre-
derikshavn Gymnasium og MARTEC, og 
du kommer også på togt med  Skoleskibet 
DANMARK. To gange om ugen er der lavet 
plads i skoleskemaet om morgenen til at du 
kan dyrke sport eller have et studiejob i en 
af Frederikshavns lokale virksomheder og 
tjene lidt lommepenge mens du læser. 

Ekstra oplevelser i din uddannelse
Maritim Student giver dig en masse eks-
tra. Du får en unik oplevelse for livet på 
togtet med Skoleskibet DANMARK, hvor 
du bliver undervist om bord på et af ver-

dens få sejlende klasseværelser. Under 
uddannelsen kan du bo på vores hyggelige 
skolehjem med talrige fritidsmuligheder 
arrangeret af vores coach, du kan deltage 
i sejlture, dyrke sport og fritidsinteresser, 
have fritidsjob og også slappe af på palme-
stranden lige om hjørnet –  og glæde dig til 
besøg på maritime virksomheder og spæn-
dende studieture.

Vil du høre mere?
Skriv til studievejledning@martec.dk og 
kom i kontakt med en vejleder eller aftal at 
komme på besøg. Vi viser gerne rundt og 
fortæller om uddannelsen, vores faciliteter 
og svarer på spørgsmål. Du kan også læse 
mere på martec.dk.

Studiestart i august.

MARTEC tilbyder 
følgende uddannelser:

Videregående 
maritime uddannelser:
• Maskinmester
• Skibsfører
• Skibsmaskinist
• Kystskipper
• Sætteskipper
• Fiskeskipper

Grundlæggende 
maritime uddannelser:
• Skibsassistent
• Maritim Student  HF & STX

• Skoleskibet DANMARK
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