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Bakgrunn for satsing ved UiN  

• Region med største tetthet av sjøfolk i landet 

• Solid posisjon innenfor kystnær passasjertrafikk, 

havgående fiske, overvåking og havforskning 

• Uutnyttet potensial innenfor mange (alle) 

segmenter- reiseliv og olje og gass som drivkraft 

• Økt satsing i verdikjeden i den maritime næringen 

(rederi, verft, utstyr og tjenester) 

• Styrket nettverksbyggingsaktivitet i regi av Maritimt 

Forum Nord 

• Ønske fra næringen om at UiN tar et ansvar 

innenfor sine fagområder-økonomi, innovasjon, 

ledelse 

 



Chriship  

Torghatten 

Boreal Nord  

Seaworks  

Andre kystgodsrederier  

Prestfjord, Andøy havfiske 

Aker Seafood, Nergaard  

  

Hurtigruten  
Kystvakt/Forsvar  

Nor Supply Offshore  
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Utgangspunkt 

• Etterspørsel: Stor etterspørsel etter 

maritim utdanning i regionen 

• Tilbud: Vel etablerte fagskoler fra Rørvik i 

sør til Honningsvåg i nord - begrenset 

høgskoletilbud 

• Gode samarbeidsrelasjoner: 

– Historisk tette bånd til Universitetet i Tromsø 

– Bodin MF- en innovativ, solid maritim fagskole 

som nærmeste nabo 

– Etablering av Universitetet i Nordland – 

 profilert universitet med tette næringskoblinger 



Universitetet i Nordland 

•Norges 8. universitet -Profilert universitet med 
fokus på nyskaping og innovasjon 

•Sterkt næringslivsorientert 

•Omfattende tilbud innenfor profesjonsutdanning 

•Mer enn 100 studier 

•Ca 6000 studenter og 600 ansatte 

•Tilbyr desentraliserte studier i mange regioner, 
inkl.  Oslo og Moskva 

•Historisk sterk forankring i fiskeri og havbruk 

•UD-finansiert Nordområdesenter med særlig 
ansvar for nye næringsområder i nord 

 



Handelshøgskolen i Bodø  

– ett av fire fakultet ved UiN 

-nasjonal tung aktør innenfor 

siviløkonomutdanning, MBA, PhD  



Ambisjoner for maritim satsing 

• Utnytte fagmiljøets økonomisk-administrative 

kompetanse til maritim næringsutvikling 

• Spesielt fokus på oppkobling av 

sertifikatutdanning til maritim ledelse og 

økonomifag  

• Arbeide for å gi (nord-)norske rederier et 

konkurransefortrinn spesielt knyttet til 

aktiviteter i nordområdene 

• Bidra til lærer- og forskerutdanning 

• Styrket FoU-aktivitet og forskningsformidling 



Forankring av utdanningssatsingen 

1. Næringslivsforankring-dialogmøter 

2. Utenlandsopphold - studier andre lands tilbud 

3. Utdanning av UiN-personell ved Bodin MF og 

vice versa 

4. Etablering av samarbeidsavtaler mellom 

fagskoler og universiteter i nord 

5. Informasjonsarbeid knyttet til andre miljø 

6. Aktiv deltakelse i arktisk-maritim klyngesatsing 

7.  FoU –plan for maritim næring i nord /Maritim 21 

8. Finansiell backing fra det offentlige 

9. Utredning av maritimt behov og dagens tilbud  

 



De viktigste brukergruppene for 

universitetsutdannet personell i nord 

• Innenfor sentrale næringssektorer: 

a. Kystnær passasjertrafikk  

b. Kystturisme - Hurtigruten  

c. Kystvakt og forskning 

d. Kystgodstrafikk  

e. Offshore fartøy og plattform 

f. Havgående fiskeflåte 

g. Utenriksfart 

• Kombinasjon sjøoffiserutdanning-

økonomi, administrasjon og ledelse  

 



MARITIMT CAMPUS BODØ 

Bodin maritime fagskole + 

Universitetet i Nordland   

-tilbyr fleksible grunn- og videre- 

utdanningskonsepter 

 

Finansiell støtte: 

Nordland fylkeskommune 

 



Komplett utdanningsløp  

-fra fagbrev til doktorgrad 

Næringsforankret 
doktorgrad (PhD) 

Akademisk 
doktorgrad (PhD) PhD 

3 år 

2-årig MBA eller Master of Science 
(siviløkonom og teknologiledelse) 

Bachelor: 

80 poeng fordypning 

Økonomi og ledelse  

2-årig maritim fagskole 

Nautikk/skipsteknikk 

Maritimt fagbrev 

Bachelor  

samkjørt fagskole/ 

Universitet  

190 poeng 

Allmennfag 

Y-fag 
Forkurs 



Pedagogiske prinsipper 

1. Styrking av studenters faglige fundament  

– Realfagkursing for Y-veistudenter 

– Sjøfart  og fartøylære for allmenfagstudenter 

2. Transparente overganger mellom nivå 

3. ”Topping av laget” 

a) Utveksling fagskole- og universitetsstab 

b) Bruk av felles utdanningsinfrastruktur 

4. Utnyttelse av kadettperioden  

5. Sterkere forankring inn i rederiene 

6. Forskningsbasert undervisning 

 



Forskningssatsing ved UiN 

• Forskningssentre: 

– Nordområdesenteret, Nordlandsforskning 

• Forskningstema: 

– Logistikkøkonomi 

– Passasjertransport  og kontraktsregimer 

– Kystbasert reiseliv og cruise 

– Offshoreaktiviteter i nordområdene 

– Strategi og innovasjon i maritim næring 

• Nasjonal forskerskole/PhD-program: 

– Bedriftsøkonomi Entreprenørskap og 

innovasjon  

 



Oppstart høsten 2012 

Årsstudium i maritim økonomi og ledelse 

 
• Søkning: 

– antall studieplasser: 25 

– førsteprioritetssøkere: 76 

–  totalt antall søkere: 130 

•  Opptak:   

– 40 studenter 

–  totalt 13 rederi representert. 

– 25 seilende sjøoffiserer 

– 5 fra rederiadministrasjoner 

– 6 faglærere fra maritime fagskoler 

 

 



Bakgrunn maritim fagskole 

• Bygger på maritim fagskole og praksis 

• Tilpasset de seilende - samlingsbasert 

deltidsstudium med aktivt bruk av internett 

• Kursing i shipping, organisasjon og 

administrasjon, regnskap og økonomistyring 

og operativ ledelse  

• Ferdig med årsstudium i maritim økonomi og 

ledelse etter to år 

• Kan gå videre med bacheloroppgave og få 

graden Bachelor i nautikk, maritim økonomi 

og ledelse  



VIDERE SATSING: 

Høst 2013: 

Bachelor i nautikk og maritim 

økonomi og ledelse 

Høst 2014:  

Bachelor i skipsteknisk drift og 

maritim økonomi og ledelse 

 



Bakgrunn videregående skole 

• Opptak til bachelorstudium i nautikk, maritim økonomi 

og ledelse ved UIN 2013 

• Felles undervisning i sertifikatkurs (STCW) med 

fagskolestudenter ved Bodin maritime fagskole  

• Styrket undervisning i realfag samt maritim økonomi 

og ledelse for alle studenter - forkurs 

• Samlingsbaserte kurs kadettperioden i ledelse og 

økonomi  

• Traineeopplegg i  kadettperioden med praksis fra 

flere rederi og fartøy –faglig veiledning  

• Bacheloroppgave skrevet med utgangspunkt i 

problemstillinger fra eget rederi 



Videreutdanningsmuligheter ved 

Universitetet i Nordland-HHB 
• Breddemaster 

– Master of Business Administration 

– MBA Business in Russia 

– MBA energiledelse 

– MBA i maritim økonomi (vurderes) 

• Dybdemaster 

– Master of Science in Business (siviløkonom) 

– Master of Science Teknologiledelse 

• Doktorgradsprogram bedriftsøkonomi (PhD) 

• Nasjonal forskerskole (bedriftsøkonomi, 

innovasjon) 



Konklusjon 
• Behov for styrking av sjøoffiser-utdanningen, ikke 

minst innenfor fagområdene økonomi, 

administrasjon og ledelse   

• Tett samarbeid mellom maritime fagskoler og 

universitet vil gi viktige synergieffekter 

• Maritimt campus i Bodø håper å bidra til 

nytenkning  innenfor maritim utdanning 

• Tett samarbeid med rederiene og organisasjonene 

• Universitetet i Nordland i samarbeid med Bodin 

maritime fagskole ett av landets sterkeste 

maritime fagmiljø - en ressurs og god samarbeids-

partner 

 



Takk for oppmerksomheten! 


