Institutt for maritime operasjoner
– Campus Vestfold
Skreddersydde kurs og studietilbud

USN og IMA – hvem er vi?
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)er det fjerde
største universitetet i landet med ca. 18.000
studenter og 1.600 a
 nsatte fordelt på c
 ampuser
i Bø, D
 rammen, K
 ongsberg, Notodden, Porsgrunn,
Rauland, Ringerike og Vestfold. USN tilbyr
profesjonsorientert og arbeidslivsrettet 
utdanning, forskning og kunnskapsformidling
med høy internasjonal kvalitet.
Lang maritim tradisjon i Vestfold
Institutt for maritime operasjoner (IMA) holder til
i flotte lokaler på Borre – rett sør for Horten sentrum og
litt nord for Tønsberg. Som alle vikinggravene i n
 ærmiljøet er et bevis på, har området en maritim h
 istorie
bak seg. I tillegg har vi også en av de største og beste 
simulatorparkene i Norge på vår campus. Kanskje ikke
rart at våre studenter finner seg raskt til rette her.
Bachelor i nautikk
Ser du for deg en fremtid som sjøkaptein ute på de syv
hav? Mesteparten av all godstrafikk foregår med skip og
sjøfartsnæringa trenger dyktige ledere for å h
 åndtere

Vi har følgende tilbud
her på vårt institutt:
- Bachelor i nautikk
- Bachelor i marinteknisk drift
- Bachelor i skipsfart og logistikk
- Master i maritim ledelse
- Doktorgrad i nautiske o
 perasjoner Fellesgrad
- Maritime kurs
- Senter for fremragende u
 tdanning
innen simulatorbasert trening (SFU)

den stadig voksende skipsfarten. Norge har en lang
tradisjon innen sjøfartshistorien og er en av verdens
største og mest teknisk avanserte sjøfartsnasjoner.
Ved å studere her hos oss går du inn i en lang og solid
tradisjon av norske sjøfarere.

Etter endt utdannelse trenger du en praksisperiode om
bord som kadett, og dette leder til et personlig sertifikat
som dekksoffiser. Du vil da kunne avansere videre til
styrmann, overstyrmann og kaptein. På land er det også
behov for nautisk kompetanse i jobber som havnefogd,
havnesjef eller på rederikontorer som o
 peratør eller
inspektør. Innen offshore-industrien er det muligheter
for jobb som kontrollromoperatør på rigg.
Bachelor i marinteknisk drift, A-vei og Y-vei.
Dette studiet passer for deg som har lyst til å jobbe
som maskinist eller maskinsjef om bord på skip eller
offshore. Studiet gir deg en bred kompetanse som også
kan benyttes på land som teknisk personell eller driftssjef. Etter endt utdanning trenger du en praksisperiode
om bord som kadett. Sertifikater som maskinoffiser
og videre avansement til lederstillinger kommer etter
hvert som praksis opparbeides ombord.
Vi tilbyr også y-veien som er studiet for deg med
yrkesfaglig utdanning og fagbrev som motormann. Med
y-veien oppnår du også maskinoffisers kompetanse
på høyeste nivå. Y-veien bygger på din yrkesfaglige

erfaring og kompetanse fra marinteknisk drift opp
arbeidet om bord som lærling. Emnene du mangler fra
generell studiekompetanse blir bakt inn i studiet. Du vil
slippe verkstedpraksis og kurser/emner som a
 llerede
er oppnådd gjennom din yrkesfaglige utdanning. Har
du generell studiekompetanse velger du ordinært
studieløp (A-veien).
Bachelor i Skipsfart og logistikk
Kanskje liker du bedre den forretningsmessige og
administrative delen av skipsfart istedenfor den
tekniske og operative? Med så mange skip som er i fart
i alle tidssoner og på alle hav, krever det nøye planlegging av anløp, distribusjon og terminaloperasjoner.
Logistikkostnader kan bli høye dersom man ikke er flink
på å effektivisere skipsfarten. Hvordan kan man f.eks
transportere laks til Asia billigere enn man gjør i dag?
Kan man transportere grønnere, da dette også blir et
sterkere krav etter hvert. Du kan jobbe i meglerhus,
rederier, logistikkbedrifter, havneoperatør eller i andre
deler av denne næringen. Mye av kommunikasjonen
foregår på engelsk og du vil kunne ha mye kontakt med
andre kulturer i mange ulike land.

Master i maritim ledelse
Dette studiet er for deg som har lyst å jobbe i ledende
stillinger innenfor maritim sektor. Det kan være i
rederier, i finansielle institusjoner, som skipsmegler, i
forsikringsselskaper, i transport- og logistikkfirmaer
samt andre store internasjonale og nasjonale selskaper.
Her vil du møte en internasjonal næring med verdens
omspennende muligheter og utfordringer. Alt ligger til
rette for en spennende hverdag.

ingeniørfag, bachelorgrad innen nautikk eller maskin
teknisk drift eller tilsvarende bachelorgrad

Studiet gir deg bred kunnskap og forståelse for temaer,
utfordringer og problemstillinger innen maritim industri
og består av to retninger; kommersiell og teknisk
retning.

Doktorgrad i nautiske operasjoner - Fellesgrad
Med bakgrunn fra en master, har du kanskje utviklet
en større nysgjerrighet for enkelte fagområder som du
kunne tenke deg å fordype deg ytterligere i? Kanskje
til og med finne nye løsninger som man ennå ikke har
tatt i bruk. Doktorgradsstudiet i nautiske operasjoner
er en fellesgrad mellom Universitetet i Sørøst-Norge
(USN), NTNU Ålesund, Norges Arktiske Universitet
og H
 øgskolen på Vestlandet. Studiet har som mål å
utdanne kvalifiserte kandidater til forskning, under
visning, formidlings- og innovasjonsarbeid – samt
annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig
innsikt og et operasjonelt maritimt fokus. Studiet har en
opplæringsdel og en forskningsdel med en varighet på

Det er noen emner som er felles for begge r etningene.
På kommersiell retning vil du få undervisning om
budsjett og økonomisk ledelse, ledelse av forsynings
tjenester og sjørett. På teknisk retning vil du kunne
lære mer om skipsstrukturer, skipsmaskineri, elektro,
automasjon og telekommunikasjon. Opptakskravet til
kommersiell retning er bachelorgrad innen økonomi
elle skipsfart og logistikk eller tilsvarende bachelorgrad. Opptakskravet teknisk retning er bachelorgrad i

Studiet er samlingsbasert og kan gjennomføres på
heltid eller deltid.
Masterstudiet kan også gi deg mulighet for et
doktorgradsstudium – enten her på USN eller ved andre
universitet i Norge og i utlandet.

3 år. Stipendiaten vil være tilknyttet en av forskningsgruppene ved instituttet. Søkere må minimum ha en
mastergrad innen relevant maritimt fagområde.
Forskning
Gjennom samfunns- og arbeidslivsintegrert forskning og utdanning skal IMA bidra med kunnskap og
kompetanse til å løse utfordringer innen det maritime
domenet.
IMA skal møte utfordringene med kunnskap og
kompetanse som bidrar til praktiske løsninger,
strukturelle endringer og nye tenkemåter.
IMA skal fokusere på tverrfaglig, praksisnær, profe
sjonsorientert og anvendt forskning og utdanning.
Instituttet har som ambisjon å være i fremste rekke
innenfor forskningsområdene:
• Training and Assessment | Human Factors *(TARG)
• Maritime Logistics (MARLOG)
• Maritime, Safety Digitalization, Leadership and
Innovation (MASDLI)

Kurs og etterutdanning
Våre kurs er aktuelle for alle som arbeider innenfor maritim næring og som trenger å oppdatere
sin k
 ompetanse eller fornye sine sertifikater. Vi har
simulatorer i verdensklasse hvor kursdeltagerne får en
del av undervisningen i. Kursene er av kortere varighet.
For deg som er interessert i skreddersydde kurs er det
bare å ta kontakt.

Kurs vi tilbyr:
• Bridge Resource Management
• General Operator Certificate
• Restricted Operator Certificate (ROC)
• Seismisk RAS kurs inkludert BRM / ERM

Shaping the future of ship management.
At OSM, we look after you, focusing on your
health, education and welfare. Our people are the
core of OSM and we take great pride in strong
working relationship with our seafarers and
onshore teams.
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Institutt for maritime operasjoner
– Campus Vestfold
Raveien 215, 3184 Borre
Sentralbord: 31 00 80 00
postmottak@usn.no

www.usn.no
Bli med på å forme fremtidens Norge
Norge har seks ganger så mye hav som land,
og over 70% av jordens overflate er dekket av hav.
Hvor tror du fremtidens jobber er?

Vi takker våre
samarbeidspartnere

www.maritimkarriere.no

Telenor Kystradio
Radioinspeksjonen
Våre inspektører har lokalkontorer langs hele Norges kyst.
Vår stolthet er å levere trygg kvalitet, en garanti for riktig resultat, til riktig pris.
Sjekk ut vår nettbutikk og hjemmeside på www.kystradio.no
SRC/VHF webkurs, lisens, og annet.

Siem Offshore Inc. betjener den globale olje- og
gassindustrien med en moderne, miljøvennlig og
teknisk avansert flåte.
Flåten består av 35 skip; store ankerhåndteringsfartøy, supplyfartøy ( LNG ),
MRSV-fartøy (Offshore Subsea Construction Vessel (OSCV) & Multipurpose
field & ROV Support Vessel (MRSV) - designet for å møte de mest utfordrende
miljøene. Det siste tilskuddet til flåten er 2 Well-Intervention Vessels.

Nodeviga 14, 4610 Kristiansand • Tlf. 38 60 04 00 • www.siemoffshore.com
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Radioinspeksjonen: 959 04 560 • radioinspeksjonen@telenor.com
Kundeservice Lisens og Sertifikat: 6789 3200

