
 

 

 

Rekordoptag på SIMAC, men plads til flere 

Ved dagens offentliggørelse af optagelsestallene for Svendborg International Maritime Academy’s 

(SIMACs) tre uddannelser, viser der sig et meget tilfredsstillende resultat. SIMAC har optaget 138 nye 

studerende her til sommer, hvilket sammen med optaget i februar giver i alt 236 nye studerende i år. Vi 

har stadig ledige pladser på maskinmesteruddannelsen her i august og igen til optaget i februar, så 

selvom der er tale om et rekordoptag, er der plads til flere. 

”Vi ser rekordoptaget i år som et udtryk for, at det maritime erhverv er optimistisk med hensyn til den 

fremtidige vækst og som en anerkendelse af, at vores dimittender har de kvalifikationer, som efterspørges. 

Desuden bekræfter tallene os også i, at flere og flere unge får øjnene op for de muligheder, der er med en 

maritim uddannelse. Vi har haft en dynamisk vækst baseret på erhvervets efterspørgsel, samtidig med at vi 

har sikret et højt kvalitetsniveau. SIMAC er en virksomhed i vækst, der leverer det, som erhvervet og 

politikerne gerne vil have. Samtidig vil jeg gerne understrege, at vi har potentiale til meget mere.”, udtaler 

studierektor Jan Askholm, SIMAC 

De maritime uddannelser på SIMAC er kendetegnet ved en enorm faglig dygtighed og entreprenant 

tankegang. SIMAC er førende inden for entreprenørskab, og det er SIMAC-studerende, der de seneste to år 

har vundet både DM og EM i entreprenørskab – en helt exceptionel bedrift. SIMAC er medvirkende til at 

skabe og udvikle de fremtidige kompetencer både den maritime branche og de generelle tekniske fag har 

behov for. 

Vi har i forbindelse med væksten endnu engang udvidet undervisningsfaciliteterne til 

maskinmesteruddannelsen – denne gang med yderligere 700 m2, ligesom vi byder velkommen til tre nye 

kolleger 1. august. 

Beskæftigelsen af vores dimittender har de seneste 8-10 år været 97-100%, så det er en uddannelse med 

jobgaranti. For at komme ind på maskinmesteruddannelsen skal man have en gymnasial uddannelse eller 

en faglig uddannelse suppleret med et adgangskursus. Anden relevant erfaring kan desuden føre til optag 

efter en realkompetencevurdering er foretaget. 

 

For yderligere information kontakt Studierektor Jan Askholm på tlf. 72215522 


