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to opplæringsløp blir til ett
Ny nautikkutdanning -



Bachelor i nautikk
+ D3 

= Realitet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 



En utdanning 
for framtiden • STCW A-II/1 og 

STCW A-II/2
• Praksis
• Relevant og 

oppdatert



Hva er gjort til nå?
• Markom-prosjekt med nasjonal 

arbeidsgruppe ledet av HVL, med 
medlemmer fra HVL, NTNU, UiT og 
USN

• Tett samarbeid med SURF
• DIKU-prosjekt for utvikling
• Planlegging av pilot ved HVL med 

oppstart høsten 2022
• Ny utdanning med 60 sp praksis (4 

år/240 sp)

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Skjær i sjøen 
Småskjær
• Endringer i HVLs reglement – må kunne 

tilby en 4-årig bachelor (240 sp)

• Praksis – trenger avtaler med rederier
• Endringer i Sjøfartsdirektoratets krav om 

fartstid 

Undervannsskjær

• Endringer i refusjonsordningen
• Finansiering av nautikkutdanningen
• Godkjenning i KD/St.t. for 4-årig utdanning



Mål: 
Praksis for alle studenter ved 
maritim profesjonsutdanning 
– også maskin og Y-vei

«Vil bare anbefale det på det sterkeste for de som ikke har noen 
tidligere erfaring. Det var veldig nyttig for å bygge kontaktnett og få 
viktig erfaring.»

Student som tok valgemnet Integrert praksis høsten 2020



Næringen – en viktig 
samarbeidspartner 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feidesvik.no%2F&psig=AOvVaw0jvCiynJ9cemd67GlVneFX&ust=1631898319575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCNDfz5L9g_MCFQAAAAAdAAAAABAD


Studieplan ny nautikkutdanning
1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår

Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår

Navigasjon I
10 sp

Praksis I
10 sp

Navigasjon III 
10 sp

Praksis II
20 sp

Praksis III
20 sp

Sjørett 
10 sp

Bacheloroppgave
15 sp

Matematikk 
10 sp

Fysikk
5 sp

Maritim 
teknologi 10 
sp

Navigasjon IV 
5 sp

Skipsdrift II
10 sp

Skipsdrift III
5 sp

Praksis IV
10 sp

Valgemner
15 sp
Ev. 
Utveksling 
som dekker 
både BSc-
oppgave og 
emner

Danning og 
akademisk 
handverk 
10 sp

Meteorologi 
og 
oseanografi 
5 sp

Innføring i 
samarb. og 
org.kunnsk.
10 sp

Skipsdrift I
5 sp

Helse, 
arb.miljø og 
sikkerhet
10 sp

Maritim 
kommuni-
kasjon og 
ledelse 
20 spNavigasjon II 

10 sp



Stø kurs –
uansett

utfordringer



Takk for oppmerksomheten!
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