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Pressemeddelelse

Bekendtgørelse ændres efter dialog med
maskinmesterstuderende på MARTEC
Den 14. september 2017 var Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind på besøg på MARTEC for at
debattere uddannelse med MARTECs studerende. Gulvet og mikrofonen var åben for alle, og de studerende
greb chancen for tilkendegive deres mening og stille ministeren spørgsmål, om fremtiden for deres
uddannelse. Dette besøg viste sig at være særdeles frugtbart, især for de studerende der drømmer om en
fremtid til søs.
Maskinmesterstuderende har forholdsvis nemt ved at finde en praktikplads på land. De studerende er
eftertragtede, og virksomhederne roser de studerende der er I praktik. Det samme gør sig gældende for de
studerende der vil prøve kræfter med en praktikplads til vands. Desværre er det lidt sværere at få en
sejlende praktikplads, og I den tidligere bekendtgørelse var der regler der medførte at de studerende ikke
havde ret til at få SU under praktikforløbet til søs. Det er der nu glædeligvis lavet om på.
Lydhør politiker
Efter at have besøgt MARTEC, og drøftet sagen med de studerende viste Uddannelses- og
Forskningsminister Søren Pind sig som både lydhør og handlekraftig. Det ledte til, at bekendtgørelsen meget
hurtigt blev rettet, og de studerende på MARTEC - og på de øvrige maskinmesterinstitutioner I Danmark allerede fra 2018 får adgang til SU under sø-praktik.
”Vi ved vores studerende gør det godt både til lands og til vands. Vi ved også at praktikperioderne er
fundamentet for deres kommende erhvervskarriere. Det har derfor været både frustrerende og ærgerligt, at
det har været en udfordring at få de studerende i praktik til søs. Det glæder os derfor, at ministeren har taget
de udfordringer vores studerende har fortalt om alvorligt, og har løst problemet. Vores studerende er blevet
hørt,” siger MARTECs direktør Pia Ankerstjerne.
Den nye bekendtgørelse træder i kraft d. 1. januar 2018.
Fakta
MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i
Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske
uddannelser. Institutionen udbyder skibsassistent, HF-søfart, skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst
eller fiskerskipper, styrmand og skibsfører uddannelserne. MARTEC administrerer også Skoleskibet
DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det
maritime, offshore og vindenergiområdet.
MARTEC og Skagen Skipperskole blev den 1. juli 2017 sammenlagt med henblik på at styrke udbuddet af
de maritime uddannelser i den nordjyske region og kan nu tilbyde alle de maritime uddannelsesretninger.
Også den maritime studentereksamen (HF-Søfart), som tilbydes sammen med Frederikshavns Gymnasium,
er styrket, og eleverne tilbydes nu indkvartering på MARTECs skolehjem i trygge og kontrollerede rammer.
Mere information på www.martec.dk
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