STRATEGI
2020-2025

VISION:
”We Sea The Future”
MISSION:
”We transform best maritime knowledge into
best maritime practice”

Billede ejet af SIMAC
Billede taget af CompanYoung

The world is changing
Det maritime erhverv er i
bevægelse. De muligheder, der
ligger i havet som global resurse,
udgør et kæmpe potentiale.
Fremtiden handler ikke kun om
udvikling i eksisterende
transport- og logistikkæder. Den
bringer også realisering af et
væsentligt potentiale for
produktion af fødevarer, rent
drikkevand, energi og meget
mere. Det helt centrale er,
hvordan vi skaber en global
bæredygtig udvikling til gavn for
fremtidige generationer.
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SIMAC bidrager til at realisere
fremtidens globale potentialer.
Strategi 2025 sætter retningen
for SIMAC som internationalt
orienteret vidensinstitution
forankret i Det Blå Danmark. Via
udvikling, operationalisering og
omsætning af maritim viden går
vi forrest i at understøtte et bredt
favnende globalt maritimt
erhverv – nu og i fremtiden.
Vores maritime og tekniske viden
og kompetencer efterspørges
også inden for andre erhverv,
såsom industri-, energi- og
automationssektoren.

Med den højeste viden kombineret med bedste praksis og Nyt
SIMACs optimale rammer sætter vi kursen for SIMAC som maritim
vidensinstitution i international topklasse. Vores viden bringes i spil
i kerneaktiviteter, der har det tilfælles, at de bidrager til
værdiskabelsen i SIMAC, i det maritime erhverv og i samfundet.
Vi sikrer vores vidensniveau for at møde erhvervets behov. Vi
konsoliderer vores kerneaktiviteter, og vi vurderer på mulighederne
for at opdyrke nye. Vores kerneaktiviteter er på nuværende
tidspunkt uddannelse, forskning, efter- og videreuddannelse samt
projekter og samarbejder.
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Uddannelse

Forskning

Efter– og videreuddannelse

Vi uddanner verdens bedste maritime
ledere. Vores dimittender har en tydelig
faglig identitet og redskaberne til
løbende at tilegne sig, anvende og
udvikle ny viden og nye kompetencer,
der kontinuerligt møder behovet i det
maritime erhverv.

Vi udvikler evidensbaseret operationel
maritim viden og operationaliserer
teoretisk og empirisk viden til praksis i
samarbejde med virksomheder,
forskningsmiljøer, organisationer og
sektormyndigheder.

Vi tilbyder livslang læring internationalt, Vi bidrager til udvikling via samarbejde
hvor vi på fleksibel vis bringer
og projekter, og skaber netværk, der
kompetencer i spil i det globale
tilfører værdi til vores kerneaktiviteter.
maritime erhverv.
Vi bygger bro på tværs af maritime
Vi viderefører vores høje
miljøer og mellem det maritime og
kvalitetsstandard og møder kundens
andre relevante videnmiljøer. Her
behov. Om det er standardkurser,
udvikler vi maritim viden samt maritime
kurser skræddersyet efter
kompetencer, uddannelser og erhverv virksomhedens behov eller
regionalt, nationalt og globalt.
totalløsninger, er vi erhvervets
Samtidig styrker vi SIMAC gennem
foretrukne samarbejdspartner og
tilførsel af ny viden eller adgang til
førende inden for efter- og
netværk og kompetencer, der kan
videreuddannelse i anvendelsen af
bringes i spil i vores kerneaktiviteter.
bæredygtige maritime teknologier.

Vi skaber viden og kompetencer på
højeste niveau i et inspirerende miljø,
hvor den studerende er i centrum for
egen læring og oplever optimal
sammenhæng mellem uddannelsens
indhold, tilrettelæggelse og rammer.
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Vores forskning understøtter en
bæredygtig udvikling i det maritime
erhverv gennem et stærkt fokus på
reducering af skibes miljø- og
klimabelastning via driftsoptimering og
teknologiudvikling. Viden herfra styrker
vores kerneaktiviteter, ligesom vores
ekspertise inden for maritim
operationel forskning kan finde gavn i
vores landbaserede aftagererhverv,
såsom industri-, automations- og
energisektoren.

Projekter og samarbejder

|4

SIMAC MED UDSYN

PEJLEMÆRKER MED
UDSYN OG INDSIGT

Pejlemærke 1: Kompetencer i
verdensklasse

Pejlemærke 2: Ny viden, nye
teknologier og nye løsninger

Vores strategi og praksis sikrer, at vi også i fremtiden understøtter
det maritime erhverv med viden og kompetencer på højeste niveau
gennem vores kerneaktiviteter.

Gennem uddannelse og livslang
læring bidrager vi til vækst og
udvikling i det globale maritime
erhverv.

Som ramme for vores strategiske udvikling i perioden 2020-2025 har
vi fastsat fire pejlemærker, der hver for sig og samlet set sætter
retningen for SIMAC som en vidensinstitution i verdensklasse.
Pejlemærkerne giver et solidt afsæt for vores kerneaktiviteter, hvor
vi udbygger vores position som erhvervets foretrukne
samarbejdspartner.

Vi er erhvervets foretrukne
samarbejdspartner for
kompetencer, hvad enten der er
tale om maritime dimittender eller
maritim efter- og
videreuddannelse.

I et dynamisk vidensmiljø
samarbejder vi gennem forskning
og udvikling samt innovation og
entreprenørskab om at skabe
fremtidens viden, teknologier og
løsninger til det maritime erhverv
og resten af samfundet.

SIMAC MED INDSIGT
Pejlemærke 3: Attraktive
uddannelser

Pejlemærke 4: Bæredygtig
udvikling

Vi fremmer motivation og
læringsudbytte gennem
uddannelser og kurser, der på
bedst mulig vis understøtter den
enkeltes læringsproces.

Vi mobiliserer det maritime
erhverv og maritimt beskæftigede
til en bæredygtig omstilling.

Studerende og kursister er i
centrum for egen læring i et
inspirerende miljø med optimal
synergi mellem indhold,
tilrettelæggelse og rammer.

Vores institution og faciliteter
understøtter på bedste vis læring
og udvikling af viden og
kompetencer på området.
I driften af vores institution
bidrager vi samtidigt via høje
standarder for bæredygtig
udvikling – økonomisk, socialt
samt klima- og miljømæssigt.
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