Uddannelseskonference

— Hvad er fremtidens maritime kompetencer?
DATO 6. oktober 2022
TID
Kl. 9.30-16.00 — let morgenmad serveres fra kl. 9.30
STED Amaliegade 32 · 1256 København K · 1. sal
TILMELDING danishshippingacademy.nemtilmeld.dk/473/ — NB! Tilmelding nødvendig til workshoppene

Gode uddannelser skabes i samarbejde mellem erhverv og uddannelsesinstitutioner
— vi har derfor brug for input til hvad fremtidens uddannelser skal indeholde.
Vær med, når vi i forlængelse af Danish Maritime Days diskuterer fremtidens nye kompetencer inden for shipping
(både til lands og til søs). Konferencen byder på lige dele præsentationer, workshops og hotspots, så du kan fordybe
dig, hvor du finder det mest relevant.
Workshoppene har fokus er på en faglig diskussion af de respektive uddannelsers fremtidige kompetencer inden for
især digitalisering og grønne kompetencer. Tilmelding er nødvendig til de enkelte workshops, og gøres i tilmeldingsformularen via linket ovenfor.
Hotspottene giver en mulighed for en mere uformel samtale om uddannelsesrelevante emner. Hotspottene er på
både dansk og engelsk ud fra behov.

Program
10.00

VELKOMST V. ALLAN DAN — formand for Det Maritime Uddannelsesudvalg (Engelsk)

10.10

KEY NOTE: GRØNNE KOMPETENCER I UDDANNELSER
1. Iben Vilster Rehling og Olivia Mathilda Bodo Hansen præsenterer Uddannelses- og Forskningsstyrelsens kortlægning af omfanget af og indholdet i grøn omstilling i uddannelser. Den maritime industri
står over for en grøn omstilling, og for at nå i mål skal der uddannes folk med grønne kompetencer.
Men hvad er grønne kompetencer i et uddannelsesperspektiv egentlig? (Engelsk)
2. Pernille Trojahn Kristiansen og Thomas Bertelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet præsenterer et overblik over fremtidens trends i den maritime industri. Fokus er på, hvilke kompetencer
der bliver særligt relevante i den grønne omstilling, og hvordan vi uddanner til fremtidens krav i den
maritime industri? (Engelsk)
Programmet fortsættes på næste side

11.00
11.10

12.15
12.45

13.00

PAUSE
WORKSHOP 1
Fremtidens
Skibsmaskinistuddannelse
(Dansk)

WORKSHOP 2
Fremtidens
Skibsføreruddannelse
(Dansk)

WORKSHOP 3
Fremtiden på Danish
Shipping Education
(Engelsk/dansk)

FROKOST
HOTSPOT 1
World Careers
Her møder du Danske
Rederier, som fortæller
om rekrutteringskampagnen World
Careers

HOTSPOT 2
STX Shippinglinjen
Her møder du handelsgymnasiet Niels Brock,
som fortæller om STX
shippinglinjen, som
starter sommer 2022

HOTSPOT 3
Er dual officerer
fremtiden for
autonome skibe?
Her møder du SIMAC,
som deler perspektiver
på automation og
fremtidens styring af
skibe

HOTSPOT 4
Her møder du den
Blå MBA og The Blue
Board Leadership
Programme

KEY NOTE: DIGITALISERING
1. Martin Jes Iversen, Prodekan for International Uddannelse på Copenhagen Business School, fortæller,
hvorfor det er vigtigt at forstå digitalisering i en maritim kontekst. Med udgangspunkt i et økonomisk
ræsonnement præsenteres en analytisk ramme med titlen “The Great Integration”. Uddannelsesperspektivet bliver også berørt i både en dansk og international kontekst. (Engelsk)
2. Eva Birgitte Bisgaard, CCO i Mærsk Tankers, præsenterer sit syn på fremtidens digitalisering inden for
søfarten, samt hvilke kompetencer der bliver relevante i denne sammenhæng. Eva har en baggrund fra
TDC og YouSee, hvor hun netop har arbejdet med digital omstilling og kommerciel ledelse. (Engelsk)

14.00

PAUSE

14.10

HOTSPOT 5
World Careers
Her møder du Danske
Rederier, som fortæller om
rekrutteringskampagnen
World Careers

14.30

WORKSHOP 4
Fremtidens
Skibsassistentuddannelse
(Dansk)

15.30

HOTSPOT 6
Uddannelsesbogen
Her møder du MARTEC,
som fortæller om uddannelsesofficerens rolle ifb. uddannelsesbogen

WORKSHOP 5
Fremtidens
Maskinmester
(Dansk)

HOTSPOT 7
Maritime Research Alliance
Her møder du MRA, der er en
netværksorganisation for maritime forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark

WORKSHOP 6
Fremtidens bachelor i International
shipping and trade
(Engelsk)

WORKSHOP 7
Fremtidens
Skibsingeniør
(Dansk)

AFSLUTNING OG CHAMPAGNE
Vi forbeholder os retten til at ændre i programmet. Spørgsmål rettes til Angelika Rasmussen,
uddannelseskonsulent, tlf. 81 88 83 04 eller ara@danishshipping.dk eller Thomas Roslyng Olesen,
tlf. 38 15 39 74 eller tro.si@cbs.dk

