
Velkommen til 
åbent hus



Come sea your 
future
Velkommen til åbent hus på SIMAC.

I dag skal du opleve stedet, hvor fremtidens tekniske 
ledere uddannes. I dag kan du snakke med både stu-
derende, ledere, studievejleder og undervisere. Du kan 
opleve en masse ting - lige fra vores simulatorer til værk-
steder. 

Vi håber, at du får en fantastisk dag her på SIMAC og går 
herfra med svar på alle dine spørgsmål. 



Vores to adresser
A. P. Møllers Vej 37

På denne adresse vil meget af den praktiske under-
visning foregå. Vores store skibssimulatorer ligger her, 
hvor du kan opleve både maskinrummet og broen på 
et skib. Det er også her vores værksted ligger, hvor man 
kan prøve kræfter med at bygge alt, og kun fantasien 
sætter grænser. På adressen finder du også vores el- og 
robotlaboratorier. 

Til åbent hus vil du her få en indsigt i de mange  
forskellige faciliteter, der benyttes i undervisningen på 
SIMAC. 

Graaesvej 27

Her vil meget af din teoretiske undervisning i løbet af 
uddannelsen foregå. Det er også her du finder vores 
part task simulator. På Graaesvej liger studievejled-
ningen og administrationen også samt Open Learning 
Center (bibliotek). 

Til åbent hus er det her du møder de forskellige  
rederier, snakker med studievejlederen, spiser frokost 
og selvfølgelig snakker med vores studerende. 

A P Møllers Vej 37
5700 Svendborg

Graaesvej 27
5700 Svendborg



Program
A. P. Møllers Vej 37

Velkomst
Uddannelsesleder Robert Rickmann byder velkommen.

Studerende viser rundt  
Studerende fortæller om egne erfaringer og oplevelser fra den 
maritime verden, mens de viser skolen frem.

Maskinrums- og brosimulator 
Sejl et skib i vores brosimulator eller oplev arbejdspladsen for en 
maskinmester i vores maskinrumssimulator.

El-laboratoriet 
Se vores el-laboratie, hvor de studerende arbejder med forståelsen af 
elektroteknik.   

Maskin-laboratoriet 
Den store dieselmotor startes op.

Værkstedsskolen
Oplev de studerende, når de arbejder i værkstederne.

Projektarbejde 
Se de studerende lave projekter i den sorte hal samt i praktik- 
kælderen.

Frokost kl. 11.30-13.30 
I kantinen på Graaesvej



Ambassadørerne
Bliv vist rundt af vores stolte ambassadører.

Se alle vores mange faciliteter og hør alt om, hvordan det er at være studerende på 
SIMAC. Vores dygtige ambassadører kan svare på alle dine spørgsmål, lige fra under-
visning til studielivet i Svendborg. 

Brosimulator
Har du lyst til at prøve at sejle nogle af verdens største skibe?

Så kom og prøv vores brosimulator og se, om du kan komme sikkert i havn. Tæt trafik 
og isbjerge kan være forhindringer på din vej.

Maskinrumssimulator 
Afprøv arbejdsforholdene for en sejlende maskinmester

Mærk varmen og hør støjen i vores maskinrumssimulator, og få et indtryk af, hvordan 
det er at være sejlende maskinmester på rundering.



Projekt Skib
Oplev Projekt Skib, og hør om, hvordan en  
skibsmotor fungerer

Projekt Skib er en demonstration af, hvordan en rigtig skibsmotor bliver 
drevet og styret med både fysiske hjælpesystemer og  
styreprogrammer.

Værkstedsprojekter
De studerende er ved at færdiggøre deres afsluttende 
projekter.

Værkstedforløbet i starten af uddannelsen afsluttes med et projekt. 
Tag et kig på alle de spændende projekter og se, hvad man kan lave af 
forskellige ting.



Program
Graaesvej 27

Velkomst
Direktør Jesper Bernhardt byder velkommen.

Studerende viser rundt
Studerende fortæller om egne erfaringer og oplevelser fra 
den maritime verden.

Messe i Salen
Mød rederier til en snak om praktikaftaler. 

Studievejledning
Få en snak med studievejleder Lene Østergaard og bliv  
klogere på dit studievalg. 

Open Learning Center
Kig forbi Danmarks eneste maritime bibliotek.

Adgangskursus
Hvis du har en erhvervsfaglig baggrund, er det her, du  
starter.

Radar-simulator
Oplev hvordan radar bruges til at navigere skibe.

Los Lagos 
Nyd en kold forfriskning i de studerendes fredagsbar.

Frokost kl. 11.30-13.30 
I kantinen på 4. sal.



Studievejledning
Få vejledning til valg af studieretning.

Kig forbi vores studievejleder Lene Østergaard, som sidder klar til at 
svare på dine spørgsmål. Her kan du høre meget mere om adgangs- 
krav, praktikmuligheder, dine valg undervejs i uddannelsen og mere. 

Open Learning 
Center
Danmarks eneste maritime bibliotek. 

På SIMAC har vi Danmarks eneste maritime bibliotek. Her kan du låne 
bøger om alt mellem himmel og hav. De står altid klar til at hjælpe 
dig, om det er supplerende materiale til undervisningen, materiale til 
dit bachelorprojekt, eller du bare gerne vil låne noget af ren interesse.  

Minimesse
Mød forskellige rederier 

Her står de klar til en snak om mulig praktikaftale, livet til søs samt 
fremtidsmuligheder både til lands og til vands. 

Mød også studerende, der fortæller som studiemiljøet på SIMAC, og 
få svar på dine spørgsmål om, hvordan det er at være studerende på 
SIMAC. 



Adgangskursus
Få svar på dine spørgsmål angående  
adgangskursus.

Adgangskurset er til dig med en erhvervsfaglig baggrund.  
Vores studievejleder sidder her klar til at fortælle dig meget mere om, 
hvad adgangskurset er, hvilke krav der er, og hvordan du søger ind. 

Radar-simulator
Hør om, hvordan radar anvendes til navigation af 
skibe 

Oplev hvordan studerende anvender radar-simulatoren til navigation 
og kollisionsforebyggelse, så de er klædt på til at påmønstre skibe på 
hele kloden.

Los Lagos
Slut dagen af med en kold forfriskning i de  
studerendes hyggelige fredagsbar Los Lagos, også 
kaldt Lossen.

De studerendes fredagsbar Los Lagos (også kaldet Lossen) ligger i 
kælderen under SIMAC. Du finder trappen til venstre for hovedindgan-
gen rundt om bygningen. Tag et kig derned og mærk atmosfæren. 

Husk at aflevere din drinkbillet i Lossen, så kan du få en gratis 

øl eller sodavand.



Bliv studerende  
for en dag
Har du lyst til et lidt dybere indblik i en bestemt uddan-
nelse, så kan du prøve at være studerende for en dag på 
SIMAC! 

Læs mere og bliv kontaktet på 
https://simac.dk/besoeg-os/



SIMAC – Svendborg International Maritime Academy

www.simac.dk · Graaesvej 27 · 5700 Svendborg · Tlf. +45 7221 5500 · mail@simac.dk

Spørgsmål og kontakt

Du kan læse meget mere på www.simac.dk. Du er også velkommen til at kontakte vores 
studievejleder direkte på e-mail: studievejleder@simac.dk eller på telefon: 72215534.


