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Bachelor i Maritime management - deltid 

Studieplan kull 2019 

60 sp fritak 
60 sp fritak basert på fagskoleutdanning, jf. opptakskrav 

 

1. Studieår (2019-2020) 

Høst Vår 

Maritim IT  

BAMMXXXX  

15 sp 

(ved HVL)  

 

Maritim økonomi og logistikk  

BAMMXXXX  

15 sp 

(ved USN)  

 

2. Studieår (2020 - 2021) 

Høst Vår 

Forskningsmetode og akademisk skriving 

BAMMXXXX  

15 sp 

(ved NTNU)  

 

Risikostyring og kvalitetsledelse  

BAMMXXXX  

15 sp 

(ved UiT)  

 

3. Studieår (2021 - 2022) 

Høst Vår 

Organisasjon og ledelse 

BAMMXXXX  

15 sp 

(ved HVL)  

 

Prosjektledelse 

BAMMXXXX  

15 sp 

(ved NTNU)  

 

4. Studieår (2021 - 2022) 

Høst Vår 

Valgemner 

BAMMXXXX 

15 Sp 

(HVL/NTNU/USN/UiT) 

 

Bacheloroppgave 

BAMMXXXX  

15 sp 

(ved HVL)  
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Emnebeskrivelser 
 

Emner på 2. og 3. studieår – obligatoriske emner 
 

BMMxxxx Maritim IT, 15 sp 
 

Innholdskrav Utfyllende opplysninger og kommentarer 

Emnets navn Maritim IT 

Emnekode  BMMxxxx 

Emnetype 

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig 

maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på 

denne forutsetningen. 

Omfang 15 stp. 

Studiested Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund. 

Forkunnskapskra

v, anbefalte 

forkunnskaper 

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig 

maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på 

denne forutsetningen, samt ønskemål fra representanter fra maritim industri. 

Faglig innhold 

Emnet tar for seg: 

1. Standardsystemer om bord, med sine styrker og svakheter, og arbeid med 

disse systemene.  

2. Feilsøking, analyse av feil og avvik, samt testing og inspeksjon.  

3. Sikkerhet på grunnleggende og avansert nivå. 

4. Introduksjon til automatisering, ny utvikling og trender. 

5. Fordeler og utfordringer med automatisering, og ulike nivåer av autonomi. 

6. Prinsipper for integrasjon av nye systemer, herunder også 

kommisjonering, påvirkning og leveranse av input. 

7. Rammer og regelverk, samt ledelse og administrasjon knyttet til maritim 

IT. 

 

Relevans i 

studieprogram 
Obligatorisk emne i programmet. 

Læringsutbytte 

Kunnskap 

Kandidaten 

 Har bred kunnskap om IT-baserte standardsystemer om bord, 

inkludert styrker og svakheter ved systemene og miljøkrav 

 Har inngående kunnskap om klassifisering av vanlige IT-systemer 

om bord og bruken av disse, herunder også nettverk, rutere, 

brannmur, identitets-, fil- og e-postservere. 

 Har bred kunnskap om prinsippene for kommisjonering og testing 

 Har kunnskap om vanlige sikkerhetsprinsipper og hvordan man kan 

unngå angrep og sikkerhetsutfordringer 

 Har inngående kunnskap om grader av automatisering/autonomi 

 Har bred kunnskap om fordeler og ulemper med grader av 

automatisering og autonomi 
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 Har kunnskap om nye trender som big data, smart ships, block 

chain, o.l. 

 Har kunnskap om selskapers policy og etiske regler 

 Har inngående kunnskap om ledelsesoppgaver som forvaltning, 

kontrakter, vedlikeholds- og serviceavtaler, ISO 20 000, m.fl. 

 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

 Kan identifisere standardsystemer om bord og forstår hvordan disse 

installeres. 

 Kan benytte muligheter for hjelp og grunnleggende fjernhjelp 

 Kan lede og styre elektronisk kommunikasjon, e-post og sosiale 

media 

 Kan undersøke og prioritere når system ikke virker 

 Kan teste og inspisere for å bekrefte korrekt ytelse etter at en 

endring har blitt gjort (versjonskontroll) 

 Kan demonstrere hvordan malware kan infisere systemer, hvordan 

dette kan oppdages og forhindres 

 Forstår og kan gjennomføre grunnleggende trusselvurderinger 

 Kan forholde seg til og opprettholde standarder for BYOD (bring 

your own devices) 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

 Kan innhente relevant informasjon for å identifisere hardwarefeil 

eller softwarefeil – og kan håndtere og rapportere problemet i dialog 

med interne eller eksterne. 

 Kan diskutere risikostyring og –kontroll, samt hvordan integrere 

problemstillinger relatert til maritim IT i ISM systemet med 

rederiledelse, klasseselskap og myndigheter. 

 Kan bidra i designprosessen og gi innspill og tilbakemelding om 

maritim IT knyttet til oppdateringer, ettermontering av utstyr og 

prosjektering av nybygg. 

 Lokalisere og forholde seg til regelverk og etiske standarder relevant 

for maritim IT og maritim IT-sikkerhet. 

 Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor maritim IT  

Undervisning og 

arbeidsform 

Forelesninger, flipped classroom, praktiske øvelser og egenstudier. 

 

Arbeidskrav Ingen 

Eksamen og 

vurdering 

Mappeeksamen – 50% 

Mappen inneholder individuelle elementer som rapporter fra praktiske øvelser, 

innleveringer og presentasjoner (opptak) som leveres etter hver samling. 

Hjemmeeksamen – 50% 
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Hjemmeeksamen gjennomføres i gruppe hvor studentene forbereder en 

risikovurdering og en aksjonsplan for et skip 

Begge eksamensdelene må bestås. 

Alle hjelpemidler tillatt. 

Karakterskala A-F. 

Ny eksamen 
Det gis anledning til å levere ny eksamen i semesteret etter at emnet er 

gjennomført. 

Undervisnings- 

og 

eksamensspråk 

Engelsk 

 

Pensum 

o https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/cyberframework/cybers

ecurity-framework-021214.pdf 

o https://www.marinesocietyshop.org/an-introduction-to-ship-automation-

and-control-systems  

o https://www.amazon.com/Computer-How-Works-David-

Carey/dp/0721402860 (apparently excellent) 

 

Weblinker f eks. 

o https://thedigitalship.com/news/maritime-satellite-

communications/item/5453-cyber-security-system-to-protect-stamco-fleet  

o https://airlinerwatch.com/boeing-wants-to-train-pilots-against-

cyberattacks/  

Overlapp 

7,5 sp overlapp med EVN1006 Maritime IT-systemer og sikkerhet 

7,5 sp overlapp med EVNxxxx (ennå ikke navngitt)  

 
 

BMMxxxx Maritim økonomi og ledelse, 15 sp 

 

Innholds krav Utfyllende opplysninger og kommentarer 

Emne navn Maritim økonomi og Logistikk 

Emnekode  BMMxxxx 

Emnetype 
Emnet er forbeholdt studenter med studierett på «Bachelor i Maritime 

management», eller ”Emnet kan tas som enkeltemne. 

Omfang 15 studiepoeng 

Forkunnskapskrav

, anbefalte 

forkunnskaper 

Ingen 

Faglig innhold 

 

Faget er fokusert på den økonomiske siden av maritim industri med en 

kombinasjon av historiske og geografiske tilnærming.  Samt en generell 

skips markeds teori med fokus på nøkkel drivere innen det maritime 

markedet. Faget inneholder også teori om industriens klynger og 

konkurransen om best plassering mellom land. 

En introduksjon til grunnleggende logistikk hvor de fundamentale teorier 

fra logistikk vitenskap studeres. 

 

 Analyser av de forskjellige shipping segmentene 

 Historisk utvikling innen de globale shipping trender 

https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/cyberframework/cybersecurity-framework-021214.pdf
https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/cyberframework/cybersecurity-framework-021214.pdf
https://www.marinesocietyshop.org/an-introduction-to-ship-automation-and-control-systems
https://www.marinesocietyshop.org/an-introduction-to-ship-automation-and-control-systems
https://www.amazon.com/Computer-How-Works-David-Carey/dp/0721402860
https://www.amazon.com/Computer-How-Works-David-Carey/dp/0721402860
https://thedigitalship.com/news/maritime-satellite-communications/item/5453-cyber-security-system-to-protect-stamco-fleet
https://thedigitalship.com/news/maritime-satellite-communications/item/5453-cyber-security-system-to-protect-stamco-fleet
https://airlinerwatch.com/boeing-wants-to-train-pilots-against-cyberattacks/
https://airlinerwatch.com/boeing-wants-to-train-pilots-against-cyberattacks/
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 Internasjonal konkurranseevne og de maritime klyngene. 

 Global maritim økonomi herunder makro og mikro økonomi. 

 Grunnleggende maritim logistikk og distribusjonskjeder  

 

Relevans i 

studieprogram 
Obligatorisk emne i programmet 

Læringsutbytte 

 

 Kunnskap: 

 Ha bred kunnskap om historisk utvikling og konkuranseevne innen de 

forskjellige maritime segmenter 

 Ha innsikt i hvordan den maritime globale økonomien fungerer, og 

innen mikro- og makroøkonomi 

 Ha kunnskap om grunnleggende maritim logistikkteori 

 Ha innsikt i oppbygging av maritime distribusjonskjeder 

 

 Ferdigheter:  

 Kunne lese og tolke årsregnskap 

 Kunne anvende grunnleggende bedriftsøkonomiske ord og utrykk 

 Forstå de ulike finansieringsformene som brukes i maritime prosjekter. 

Samt kunne beregne lønnsomheten ved ulike investeringer 

 Analysere hvordan den maritime økonomien fungerer i et globalt 

perspektiv 

 Kunne forklare grunnleggende prinsipper innen maritim logistikk 

 Kunne forklare oppsettet og funksjonene i de maritime 

distribusjonskjedene og hvilke faktorer som påvirker denne.  

 Kunne gi kvalifiserte forklaringer på trender og sykluser inne de 

forskjellige skipsmarkedene. 

 

 Kompetanse:  

 Kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som omhandler 

problemstillinger i den maritime næringen. Samt reflektere og 

presentere den økonomiske påvirkningen av maritim økonomi 

nasjonalt og internasjonalt. 

 Kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innen maritim økonomi og 

logistikk samt kunne videreformidle dette til andre. 

 Beherske grunnleggende vitenskapelig kildebruk, etikk og 

etterrettelighet, skrive- og leseferdigheter. 

 

Undervisning og 

arbeidsform 
Nettbasert studium med samlinger.  

Arbeidskrav Obligatoriske innleveringsoppgaver 

Eksamen og 

vurdering 

Hjemmeeksamen skal telle 100% av karakteren 

Karakterskala A-F  

Ny eksamen 
Det gis anledning til å levere ny eksamen i semesteret etter at emnet er 

gjennomført. 

Undervisnings- og 

eksamensspråk 
Norsk 
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Pensum Utgis ved oppstart av kurset 

 

 

BMMxxxx Forskningsmetode og akademisk skriving, 15 sp 

 

Innholdskrav Utfyllende opplysninger og kommentarer 

Emnets navn Forskningsmetode og akademisk skrivning 

Emnekode  BMMxxxx 

Emnetype 

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig 

maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på 

denne forutsetningen. 

Omfang 15 stp. 

Studiested NTNU, campus Ålesund 

Forkunnskapskrav

, anbefalte 

forkunnskaper 

Som for studiet 

Faglig innhold 

 Vitenskapsteori, Årsaksforklaringer/formålsforklaringer, 

Forskningsprosessen, Forskningsetikk, Forskningsdesign 

 Hvordan kvalitative og kvantitative metoder har et komplimentert 

forhold til hverandre. 

 Problemformulering 

 Operasjonalisering og måling 

 Formelle krav til utforming av mål (validering) 

 Datainnsamling (observasjon, intervju og surveyundersøkelser) 

 Kvantitativ analyse (beskrivende statistikk, krysstabeller, korrelasjons- 

og regresjonsanalyse) 

 Kvalitetssikring, reliabilitet- og validitetskrav 

 

Relevans i 

studieprogram 
Obligatorisk emne i programmet. 

Læringsutbytte 

Kunnskap 

Kandidaten 

 har tilegnet seg grunnprinsippene innen tradisjonell forskningsmetode 

knyttet til økonomisk-administrative problemer 

 har innsikt i hovedprinsippene for kvalitative og kvantitative analyser 

 har kunnskap om forskningsetiske problemstillinger 

 har kunnskap om presentasjon og rapportering av forskningsresultat 

 kan utforme egne akademiske tekster, vet hvordan tekster bygges opp, 

behersker argumentasjon og kildebruk.  

 kan identifisere sentrale prinsipper for god skriving og hvilke krav som 

stilles til akademiske tekster 

 

Ferdigheter 
Kandidaten 
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 kan gjennomføre et enkelt, avgrenset forsknings- eller 

utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

 kan reflektere over relevante faglige, yrkesmessige og forskningsetiske 

problemstillinger 

 kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og 

konklusjoner 

 kan søke, evaluere, bearbeide og kommunisere informasjon og kilder. 

Dette innebærer å kunne anvende relevant teori og verktøy. 

 beherske akademisk skriving, samt lesing av tekst. Dette innebærer 

ferdigheter i å argumentere, dokumentere, bruke og drøfte teori og 

empiri, samt språklige og analytiske ferdigheter. 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 kunne analysere relevante faglige og forskningsetiske 

problemstillinger, 

 kunne anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å kunne 

gjennomføre avanserte oppgaver og prosjekter,  

 kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- 

og ferdighetsområder i faget 

 behersker grunnleggende vitenskapelig kildebruk, etikk og 

etterrettelighet, skrive- og leseferdigheter. 

Undervisning og 

arbeidsform 
Nettbasert undervisning med to samlinger.  

Arbeidskrav Inntil to obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret. 

Eksamen og 

vurdering 
Individuell fagoppgave som teller 100 %.  

Ny eksamen 

Studenter som ikke har bestått eksamen eller har gyldig fravær, vil få 

anledning til å avlegge ny eksamen i neste semester.  

 

Undervisnings- og 

eksamensspråk 
Norsk 

 

BMMxxxx Risikostyring og kvalitetsledelse, 15 sp 

 

Course name Risk and Quality Management 

Course code  BMMxxxx 

Extent 15 ECTS 

Prerequisites None, exept admittance to the study programme 

Learning outcome 

Knowledge; Upon completing the course the candidate is able to 

 Describe and explain 

o What is the risk  and risk management components  

o What is the quality systems and quality management 

o The role of risk analysis and risk assessment in the context 

of risk management  

o relevant standards for risk and quality management 
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 Understand  

o Most common risk analysis methods, and how these are 

used to identify hazard sources, threats and unwanted 

events, and analyze event sequences, respectively 

o Main sources of uncertainty which can affect the risk and 

quality management 

 

 Appreciate  

o Research and development within the field of study  

o How they can  update their knowledge within the subject 

area's methods and regulations 

 

Skills; Upon completing the course, the students should be able to 

 Identify unwanted events and hazards in a defined context. 

 Can carry out risk analyzes and assessment using an appropriate 

tools and models   

 Can assess the associated uncertainty in a risk management process 

 Can develop quality control systems and argue for their choices. 

 Can find, evaluate and refer to information which is needed for an 

effective  risk and quality management  

 

General competences; Upon completing the course, the students should 

be able to: 

 Use relevant professional knowledge and standards in a 

professional way towards riska and quality management. 

 The candidate should have insight into risk, quality, , uncertainty 

and how risks are identified in a defined context  

 Can plan and carry out varied work tasks and projects in the 

context of risk and quality management whit they can extend over 

time, alone or as a member of a group, and in line with standards 

and guidelines  

 

 

Relevance in 

study programme 
Mandatory course in the program for Bachelor in Maritime Management 

Course content 

The course will provide students with advanced, scientifically based, 

interdisciplinary knowledge, which will make them to identify unwanted 

events and hazards, their associated risks, quantify and then mange 

considering different sources of uncertainties. The students will gain 

knowledge about theoretical principles and models that are the foundation 

for quality management in organizations. Based on the theoretical 

foundations and the methods and tools, the students shall be able to 

suggest adequate measures to control hazards and enhance the quality.  

The course provides an introduction to what risk and quality management 

are and how risk analysis and assessment related to major accidents should 

be implemented:  

 The risk concept – historical and recent development trends. 
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 Risk management and its components (establishing the context, 

risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, 

monitoring and review, communication and consultation) 

 Risk analysis and risk assessment process  

 Common analytical methods for risk analysis. 

 Uncertainty analysis in risk management. 

In addition, the subject provides an introduction in quality systems, 

standards and regulations, quality tools and methods. 

 

Course work 

requirement 

Lectures, exercises, seminar and project works. 
 

Examination and 

assessment 

Project report and home exercise (50%) and 4-hour written exam (50%).  

Letter grading A - F. 

Re-sit exam The re-sit exam may be changed from a written to an oral exam. 

Teaching and 

examination 

language 

Lectures and exam will be given in the English language. Exam to be 

answered in the English language.  

 

 

BMMxxxx Organisasjon og ledelse, 15 sp 

 

Innholdskrav Utfyllende opplysninger og kommentarer 

Emnets navn Organisasjon og ledelse 

Emnekode og 

emnenivå 
BMMxxxx 

Emnetype 

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig 

maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på 

denne forutsetningen.  

Omfang 15 stp. 

Studiested HVL, Institutt for maritime studier, campus Haugesund 

Forkunnskapskrav, 

anbefalte 

forkunnskaper 

Ingen 

Faglig innhold 

Innholdet i emnet er basert på gjeldende organisasjons- og 

ledelsespsykologisk teori, tilpasset kandidater med tidligere nevnte 

bakgrunn. 

Innholdet i emnet er delt opp i tre hovedbolker.   

1. Organisasjonen 

Liten bolk med grunnleggende organisasjonsteori, følges opp av spesielle 

kjennetegn ved maritim industri generelt og fartøyet som enhet spesielt.  

 Hva er en organisasjon? 

 Organisasjonskultur 

 Organisasjonsutvikling, organisasjonslæring og omstilling 
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2. Medarbeideren: mennesket i organisasjonen 

Allmennmenneskelige og gruppebaserte forutsetninger og begrensninger i 

en maritim setting.  

 Team- og gruppepsykologi 

 Mangfold- og kulturforståelse 

 Arbeidsmiljø, jobbtrivsel og sikkerhetsklima 

 Operativ psykologi 

 

3. Ledelse 

Hoveddel av emnet. Utgangspunkt tas i ulike ledelsesteorier og perspektiv. 

Fokus på hva det vil si å være leder i maritim setting. Lederrolle og 

ledelsesutvikling står i fokus. Vi legger til rette for at studentene kan jobbe 

med å utvikle forståelse av egen lederrolle, og tilegne seg kunnskap om 

kriseledelse og sikkerhetsledelse. 

 Hva er ledelse? 

 Samspill mellom leder- og medarbeider.  

 Teamledelse og kommunikasjon 

 Konflikthåndtering 

 Motivasjonspsykologi 

 Operativ ledelse og kriseledelse. 

 Sikkerhetsledelse 

Relevans i 

studieprogram 
Obligatorisk emne i programmet. 

Læringsutbytte 

Kunnskap 
Kandidaten 

 har bred kunnskap om sentrale teorier og relevante arbeids- og 

organisasjonspsykologiske tema knyttet til ulike nivåene i en 

maritim organisasjon (organisasjon, ledelse, team og medarbeider).  

 kjenner til relevant nyere forskning innen fagområdet 

 har inngående kunnskap om lederroller, kriseledelse og 

sikkerhetsledelse 

 

Ferdigheter 
Kandidaten 

 evner å bruke relevant teori om ledelse og organisasjon til å forstå 

egen organisasjon  

 evner å reflektere over (egen) lederrolle  

 kjenner relevante motivasjon-, organisasjons- og ledelsesverktøy 

godt nok til å anvende disse i praksis. 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 Har innsikt i fag og yrkesetiske problemstillinger knyttet til 

organisasjon og ledelse. 
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 Evner å se egen lederrolle i et større organisatorisk perspektiv. 

 Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor 

fagområdet organisasjon og ledelse, og på denne måten bidra til 

utvikling av god praksis. 

 

Undervisning og 

arbeidsform 
Seminar med forelesninger og gruppearbeid.  

Arbeidskrav Ingen 

Eksamen og 

vurdering 

Gruppebasert hjemmeeksamen 40% 

Muntlig eksamen 60% 

Karakterskala A-F. 

Ny eksamen 
Det gis anledning til å gjennomføre ny eksamen i semesteret etter at emnet 

har gått. 

Undervisnings- og 

eksamensspråk 
Norsk 

Overlapp 
4sp overlapp med NAB3010  

4sp overlapp med NAB2013 

5 sp overlapp mellom EVN1002  

 

 

BMMxxxx Prosjektledelse, 15 sp 

 

Innholdskrav Utfyllende opplysninger og kommentarer 

Emnets navn Prosjektledelse 

Emnekode og 

emnenivå 
BMMxxxx 

Emnetype 

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig 

maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på 

denne forutsetningen.  

Omfang 15 stp. 

Studiested NTNU, campus Ålesund 

Forkunnskapskrav, 

anbefalte 

forkunnskaper 

Som for studiet 

Faglig innhold 

 Særtrekk ved prosjekter i samfunnet generelt, og maritim næring 

spesielt.  

 Strategisk og organisatorisk forankring av prosjekter  

 Overordnet prosjektplanlegging - mål og milepæler  

 Detaljplanlegging av prosjektarbeidet - aktivitetsplanlegging  

 Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging  

 Prosjektorganisering - arbeidsdeling og ansvar  

 Prosjektøkonomi  

 Modeller for prosjektgjennomføring  

 Den prosjektorienterte virksomheten  

 Erfaringsoverføring i og mellom prosjekter 
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 Ledelse i prosjekt. 

 Arbeidsformer og bruk av team prosjekter 

 Virksomhetens prosjektkultur  

 Håndtering av usikkerhet i prosjekter 

 Innkjøp i prosjekter 

 Bruk av kontrakter og håndtering av disse. 

 

Relevans i 

studieprogram 
Obligatorisk emne i programmet. 

Læringsutbytte 

Kunnskap: 

Kandidaten   

 forstår hvorfor prosjekter anvendes som et nødvendig verktøy for å 

løse komplekse oppgaver i den maritime næringen  

 kjenner til de metoder som brukes i prosjekter for å ivareta ledelse, 

planlegging, kontroll og frigjøring av kreativitet  

 har forståelse for ledelse i prosjekter 

 har kunnskap om risiko og risikostyring i prosjekter. 

 kan identifisere kjennetegn ved ulike prosjektformer og hva som 

kjennetegner effektive og mindre effektive prosjekter.  

 forstår hvordan enkeltprosjekter skal kjøres for å oppnå ønskede 

gevinster  

 har kjennskap til de prosesser, verktøy, metoder og begreper som 

inngår i prosjektledelse i den maritime næringen.  

 kjenner til hvordan et prosjekt kan defineres bredt mht. mål, 

kjennetegn, innhold, omfang, varighet, kostnad, interessenter.  

 kan gjenkjenne begreper som målformulering, planlegging, 

organisering, gjennomføring, oppfølging, styring, risikovurdering  

 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten kan:  

 planlegge, følge opp og lede prosjekter i maritim industri, og være 

en konstruktiv og god deltaker i prosjekter  

 reflektere rundt ledelse av prosjektorienterte virksomheter, 

inkludert sammenhengen mellom enkeltprosjekter, organisasjonens 

prosjektportefølje og overordnede mål  

 anvende tilpassede teknikker, metoder og verktøy for effektiv 

gjennomføring av prosjekter.   

 anvende og forstå ulike ledelsesprinsipper til bruk i prosjekter. 

 forstå og reflektere over risiko og muligheter i prosjekter. 

 forstå og anvende enkle elementer knyttet til økonomi, 

økonomistyring og budsjettering i prosjekter. 

 reflektere over prosjekters betydning for organisasjonen og bruk i 

samfunnet generelt. 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten: 
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 har forståelse for prosjektarbeidsformens rolle i forhold til 

organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske 

problemstillinger knyttet til internasjonale prosjekter.  

 har forståelse for hva det vil si å jobbe i et team hvor man skal vise 

respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, 

roller og personlighet. 

 har forståelse for ledelse, ledelsesverktøy og prinsipper brukt i 

prosjekter– samt evne til å reflektere over eget lederskap og 

praksis. 

 har forståelse for og kan benytte seg av de verktøy og metoder som 

ligger til prosjektfaget. 

 kan delta aktivt i faglige diskusjoner og har evne til å dele sin 

kunnskap og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god 

praksis 

 

Undervisning og 

arbeidsform 
Nettbasert undervisning med to samlinger à 4-5 dager. 

Arbeidskrav Inntil to obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret. 

Eksamen og 

vurdering 

Individuell fagoppgave teller 100%. 

 

Ny eksamen 
Studenter som ikke har bestått eksamen eller har gyldig fravær, vil få 

anledning til å avlegge ny eksamen i neste semester.  

Undervisnings- og 

eksamensspråk 
Norsk 

 

 

BMMxxxx Bacheloroppgave, 15 sp 

 

Innholdskrav Utfyllende opplysninger og kommentarer 

Emnets navn Bacheloroppgave 

Emnekode og 

emnenivå 
BMMxxxx 

Emnetype 

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig 

maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på 

denne forutsetningen. 

Omfang 15 sp. 

Studiested HVL, campus Haugesund 

Forkunnskapskrav, 

anbefalte 

forkunnskaper 

Forkunnskapskrav: Det kreves minst 90 sp innen studieprogrammet for 

å melde seg opp til bacheloroppgaven. I tillegg må emnet BMMxxx 

Forskningsmetode og akademisk skriving være bestått. 

Anbefalte forkunnskaper: Ingen. 

Faglig innhold 

Bacheloroppgaven skal ta opp problemstillinger som har tilknytning til det 

maritime fagområdet. Oppgaven skal primært knyttes opp mot praktiske 

problemstillinger eller utfordringer i rederier, maritime bedrifter, maritime 

offentlige etater eller eksisterende FoU-arbeid ved institusjonen. 
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Relevans i 

studieprogram 
Obligatorisk emne i programmet. 

Læringsutbytte 

Kunnskaper: 

Studenten 

 Har kunnskap som bidrar til at studentene metodisk kan utrede en 

konkret faglig problemstilling. 

 Har bred kunnskap om sentrale tema, teorier og problemstillinger 

tilknyttet bacheloroppgaven. 

 Har bred kunnskap om prosesser, verktøy og metoder tilknyttet 

bacheloroppgaven. 

 Kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor valgt tema. 

Ferdigheter: 

Studenten 

 Kan videreutvikle og anvende den kunnskapen de har tilegnet seg i form 

av en praktisk problemstilling, eller utfordringer i rederier, maritime 

bedrifter og/eller maritime offentlige etater og eksisterende FoU-arbeid. 

 Kan utøve en kritisk forståelse til kunnskap innen de maritime 

fagområdene. 

 Kan oppdatere allerede tillært kunnskap og innhente relevant forsknings- 

og utviklingsarbeid. 

 Kan sette teoriene inn i en større sammenheng. 

 Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. 

 Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille 

dette slik at det belyser en problemstilling 

 Kan arbeide sammen med andre på samme nivå om et felles mål. 

 Er i stand til å løse utfordringer relatert til prosjektarbeid i grupper i 

samarbeid med gruppemedlemer. 

 Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under 

veiledning. 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 Har utviklet innsikt i relevante problemstillinger innen det maritime 

fagområdet. 

 Kan planlegge og gjennomføre tilsvarende prosjekter, både alene og 

sammen med andre. 

 Kan formidle oppgavens problemstillinger, teorier og resultat både 

skriftlig og muntlig. 

 Er bevisst etiske retningslinjer og utfordringer knyttet til arbeid med 

tilsvarende prosjekter. 

 Har erfaring med å jobbe i grupper mot et felles mål. 

Undervisning og 

arbeidsform 

Studentene skal løse oppgaven i grupper på 3-4 personer. Studentene vil få 

veiledning etter behov. Før oppstart av arbeidet skal 
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veileder/emneansvarlig godkjenne problemstillingen oppgaven rettes inn 

mot. 

Arbeidskrav 

Prosjektskisse med beskrivelse av tema, fremdriftsplan og foreløpig 

problemstilling må være godkjent av tildelt veileder innenfor en nærmere 

fastsatt frist. Skrivekurs (spesifiseres i semesterplan ved 

semesterstart). Muntlig fremføring i plenum (spesifiseres i semesterplan 

ved semesterstart). 

Eksamen og 

vurdering 

Vurderingen skjer på grunnlag av den innleverte bacheloroppgaven. 

Karakterskala A-F. 

Ny eksamen 
Det er to ordinære innlevering for bacheloroppgaven, en i vårsemesteret 

og en i høstsemesteret. De ulike datoene oppgis ved oppstart av emnet. 

Undervisnings- og 

eksamensspråk 
Norsk 

Pensum 
Rognsaa, Aa. (2015). Bacheloroppgaven: skriveråd og regler for utformingen. 

Oslo: Universitetsforlaget. 

Holdepunkter for bacheloroppgaven, v3.5 (internt dokument). 

Overlapp 15 sp overlapp med NAB3030 Bacheloroppgave 

 

 

Emner på 2. og 3. studieår – valgemner 
 

BMMxxxx Green shipping, 15 sp 

 

Innholdskrav Utfyllende opplysninger og kommentarer 

Emnets navn Green shipping 

Emnekode og 

emnenivå 
BMMxxxx 

Emnetype 

Valgemne.  

 

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig 

maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på 

denne forutsetningen. 

Omfang 15 stp. 

Studiested Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bakkenteigen 

Forkunnskapskrav, 

anbefalte 

forkunnskaper 

Ingen. 

Faglig innhold 

 Maritim miljøstyring 

 Interaksjon mellom shipping og akvatiske økosystemer 

 Observert gjennom livssyklusen til et skip fra kjølstrekking til 

opphugging med et fokus på: 

o Antifouling: 

 Antifoulingsystemer og det fortsatt eksisterende 

problemet med biocid-erstatninger 
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 Alternative konsepter basert på coating med non-stick-

egenskaper eller pH-verdimodifikasjon 

 Effektiviteten av miljøvennlige antifoulingsystemer 

o Systemer for ballastvann 

 Utbredelse av invaderende arter forårsaket av skip 

 Behandling av ballastvann, rekkevidden av ulike 

systemer 

 Kontroll av operasjonell pålitelighet for teknologi 

knyttet til behandling av ballastvann med mobile 

analysesystemer for ballastvann utprøvd av IMO og US 

Coast Guard (øvelser) 

o Avløpsvann og søppel 

 Systemer for avløpsvann og forbrenningsanlegg ombord 

i skip, spesielt på cruiseskip 

 Særlig fokus på mikroplast i marine økosystemer 

forårsaket av shipping og fiskeri (øvelser) 

o Geopolitikk 

 Temporal rekkevidde av fossile energiressurser for 

shipping i en geopolitisk kontekst 

 Felles refleksjon rundt teknisk terminologi som 

energieffektivitet, energiforbruk og energibalanse 

 Energistyringsparameter i lys av et verftsperspektiv, 

rederiperspektiv og mannskapsperspektiv (øvelser) 

o Støy (under vann) 

 Støyreduserende tiltak og målinger av forplantning 

av støy under vann forårsaket av skip 

o Kontroll av oljesøl 

 Miljømessige konsekvenser av oljemedrivning 

 Teknologier for gjenvinning av olje 

o Demontering av skip 

 Økologiske og sosiale konsekvenser av strandsetting 

Det meste av dagens fremdriftssystemer benytter ulike former for fossilt 

drivstoff. Slikt drivstoff (flytende: diesel, tungolje, etc. og gass: naturgass (lagret 

som LNG)) er svært ulike for forbrukeren (f.eks. konstnader, tank- og 

lagringssystemer på land og ombord, energieffektivitet i forbrenningsmotorer og 

fremdriftssystemer, håndtering av skip og eksosutslipp). 

Skip er designet for å seile minst 20 til 25 år. Avhengig av skipstype, 

dimensjoner, fart og frakt må skipene oppfylle ulike miljøkrav i lover og 

regelverk. I tillegg til de juridiske problemstillingene, er man i stand til å spare 

energi (=kostnader!) hvis man kan kjøre systemene under optimale forhold (i 

henhold til last, fart, etc.). 

For å evaluere et skips fremdriftssystem med tilhørende drivstoff er det nyttig å 

måle de ulike skips- og maskineriparametre så nøyaktig som mulig. Derfor ser vi 

på ulike målesystemer (nautiske data som fart, trim, vind, strømning, 

bølgeretning og -høyde, og tekniske data som motorfart, og dreiemoment (=kraft 

ut), luft- og drivstoff-forbruk (volum, temperatur og trykk), sylindertrykk, 

eksostemperaturer, trykk og innhold av f.eks. N2, O2, CO2, NOx, SOx, metan, 

sot og støv, etc.) 
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De ulike systemene ombord (f.eks. kjølevann, ferskvann, ballast, rennestein, etc.) 

følger de samme prinsippene for energioptimalisering. Derfor må systemene og 

dieselgeneratorene kontrolleres med de samme målesystemene som 

fremdriftsmaskineri(et). I tillegg til denne typen måling må 

hovedstrømskvantiteten observeres. 

Den teoretiske og praktiske kunnskapen om de ulike måleprinsipper, teknikker 

og installasjon, i kombinasjon med en grundig evaluering og klassifisering av 

resultatene fra målingene, vil bidra til at det tekniske maritime personalet drifter 

et skip som er energieffektivt med et minimum av skadelige utslipp. 

Den internasjonale maritime transporten er i økende grad konfrontert med nye 

miljøkrav. Ved å innføre EU-regelverk for overvåkning av marine karbonutslipp 

(MRV-direktivet), er det obligatorisk å måle, dokumentere og teste CO2-utslipp. 

Fra 1/1-18 er rederne hvis skip anløper havner i EU pålagt rapportering. En 

lignende regel er diskutert på IMO-nivå. Et måleverktøy for ytelse kan gi et 

signifikant bidrag til CO2-overvåkning og CO2-besparelser. Nåværende 

utvikling relatert til effektiv og miljøvennlig shipping tilsier at slik 

ytelsesovervåkning blir viktigere og viktigere. Konstant overvåkning og jevnlig 

evaluering av operasjonsdata kan føre til mer effektive operasjoner på skip. Men 

hvilken metode, hvilket program og hvilket målesystem bør velges for det 

enkelte skip? 

På internasjonalt nivå er også Hong Kong-konvensjonen et viktig regelverk 

relatert til miljøet, siden dette stiller nye krav til resirkulering av skip, i tillegg til 

det nye EU-regelverket fra Europarådet som skal gjøre regelverket for 

resirkulering av skip obligatorisk for alle skip over 500 BRT som anløper EU-

havner. For disse skipene er en IHM-liste påkrevd. IHM-listers oppbygning og 

overvåkning. 

 Klimapolitikk og shipping 

 Fornybar energi for skips fremdrift 

 Vindkraft som fremdrift i kommersiell shipping: 

o Ulike teknologier (vingeseil, Dynarig, Flettner-rotor, traction-

kite: funksjonsprinsipper, design og ytelse). 

o Operasjonelle aspekter: effekt på skipets stabilitet, 

manøvreringsevne, vakthold 

o Optimalisering av ruter 

o Drivstoff(utslipps)reduksjon og økonomiske aspekter 

o Case studier (fra forskningsprosjekter) 

o Studentoppgaver (f.eks. kalkulasjon av effektivitet og 

drivstoffbesparelser, påvirkning på stabilitet og 

manøvreringsevne, ytelsesprognoser, ruteplanlegging) 

 

Relevans i 

studieprogram 
Valgemne i programmet. 

Læringsutbytte 

Kunnskap: 

Studenten har kunnskap om: 
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 innholdet i IMOs og EUs regelverk som gjelder CO2-overvåkning og 

resirkulering av skip 

 ulike systemer for hvordan CO2 kan måles og kalkuleres i henhold til 

regelverket 

 hvordan man finner potensielt farlige materialer i skip 

 fordelene med ulike konsepter for CO2-overvåkning 

 måleprinsipper, systemer og teknikker for observasjon av fremdrifts- og 

operasjonelle systemer på skip 

 evaluering, klassifisering og håndtering av data 

 Håndtering av skipssystemer og fremdriftssystemer innenfor 

miljølovgivning og regelverk 

 Optimal håndtering av skip relatert til fremdrifts- og operasjonelle 

systemer på skip 

 Shippings rolle relatert til klimapolitikk 

 Bruk av fornybar energi for skips fremdrift 

 Ulike teknologier for moderne vindbaserte systemer på skip i 

kommersiell fart 

 Funksjonsprinsipper og ytelsesanalyse for vindbaserte 

fremdriftssystemer 

 Operasjonelle aspekter ved vindbaserte fremdriftssystemer, relatert 

til sikkerhet, stabilitet, manøvrering, m.fl. 

 Økonomiske aspekter relatert til drivstofforbruk, etc. 

 Ferdigheter: 

Studenten: 

 kan analysere data relatert til måling av CO2 

 kan utvikle en plan for CO2-måling 

 kan bidra i utvikling av en IHM-liste 

 kan arbeide med ulike og komplekse målesystemer 

 kan analysere innsamlede data 

 kan bidra til å optimalisere skipets ytelse basert på dataanalysene 

 kan analysere ulike teknologier for vindbasert fremdrift 

 er i stand til å identifisere operasjonell risiko 

 kan kalkulere påvirkningen vindbaserte systemer har på skipets stabilitet 

 kan kalkulere ytelsen på vindbaserte fremdriftssystemer 

 kan estimere påvirkningen av vindbaserte systemer på skipets 

manøvreringsevne 

  

Generell kompetanse: 

Studenten: 

 kan jobbe i team for å finne kreative og bærekraftige løsninger 

Undervisning og 

arbeidsform 

Forelesninger/samlinger, gruppearbeid, presentasjoner i klassen. 

Arbeidskrav Ingen. 
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Eksamen og 

vurdering 

Mappeeksamen. 

Karakterskala A-F. 

Ny eksamen 
Studenter som ikke har bestått eksamen eller har gyldig fravær, vil få 

anledning til å avlegge ny eksamen i neste semester. 

Undervisnings- og 

eksamensspråk 
Engelsk. 

Overlapp 15 sp overlapp med NAB3036 Green Shipping. 

 

 

BMMxxxx Maritim jus, 15 sp 

 

Innholdskrav Utfyllende opplysninger og kommentarer 

Emnets navn 
Bokmål: Maritim jus 

Nynorsk: Maritim jus 

Engelsk: Ship Safety and Security Law 

Emnekode og 

emnenivå 
BMMxxxx 

Emnetype 

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig 

maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på 

denne forutsetningen. 

Omfang 15 stp. 

Studiested Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund 

Forkunnskapskrav, 

anbefalte 

forkunnskaper 

Anbefalte forkunnskaper: 

Kunnskap om og erfaring fra arbeid med Safety Management. 

Kjennskap til og forståelse for maritime operasjoner i praksis. 

Kjennskap til jus, samt norsk og/eller internasjonalt maritimt regelverk, f.eks. 

sjørett.  

Faglig innhold 

 Skipssikkerhetsloven og tilhørende forskrifter og koder, samt 

sentrale internasjonale konvensjoner, som f.eks. SOLAS, STCW, 

COLREG, ILO, International Seafarer’s Code. 

 Skipssikkerhetsloven og internasjonale konvensjoners krav til 

miljøsikkerhet, inkludert krav til teknisk miljøsikkerhet, drift av 

skipet, beredskap, varsling og rapportering (bl.a. IMO og 

MARPOL mm.). 

 Risiko og kritiske feil, Safety Management og ansvar i maritime 

operasjoner 

 Sikkerhets- og terrorberedskap, herunder maktbruk og andre tiltak 

mot piratvirksomhet. 

 Sentrale begreper og ulike forsvarlighets- og 

aktsomhetsvurderinger og andre rettslige standarder innen Ship 

Safety and Security. 
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 Nye mugligheter og utfordringer relatert til innføring av nye regler, 

ny teknologi og miljøtiltak mm. 

 Klasseselskapenes rolle og ansvar. 

 Sjøfartsmyndighetenes roller og ansvar, med spesielt fokus på 

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, inkludert pålegg om tiltak og 

andre forvaltningsvedtak og forholdet til sivile søksmål, og politi- 

og påtalemyndighetens (inkludert Kystvaktens) oppgaver. 

 Mulige rettslige konsekvenser, herunder aktuelle administrative 

sanksjoner, erstatningsansvar og straffansvar mm. 

Relevans i 

studieprogram 
Valgemne i programmet. 

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

Kandidaten 

 Bred kunnskap om sentrale deler av skipssikkerhetsloven, 

inkludert krav til arbeidsmiljø, miljømessig- og personlig 

sikkerhet, samt internasjonale regler relatert til dette. 

 Bred kunnskap om forholdet mellom norsk og internasjonal 

maritim rett 

 Bred kunnskap om ulike roller og krav, og sentrale rettslige 

ansvarsforhold og begreper, i maritime operasjonar 

 Har bred kunnskap om mulige tiltak og krav til sikkerhets- og 

terrorberedskap, inkludert regler for maktbruk og andre tiltak mot 

piratvirksomhet o.l., samt internasjonale regler relatert til dette. 

 Har bred kunnskap om myndighetene sitt tilsyn med skipssikkerhet 

og sikkerhetsstyring. 

 Har bred kunnskap om, og forståelse for forskjellene 

mellom pålegg om tiltak og andre forvaltingsvedtak, sivile 

søksmål, samt politi- og påtalemyndighetens (inkludert 

Kystvaktens) oppgaver. 

 Bred kunnskap om mulige rettslige konsekvenser, inkludert 

aktuelle administrative sanksjoner, erstatningsansvar og 

straffansvar mm.  

 Kan oppdatere sin kunnskap innan maritim jus. 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske 

problemstillinger og treffe begrunnede valg innenfor sitt 

fagområde. 

 Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under 

veiledning. 

 Kan reflektere over og diskutere faglig fremtidige muligheter og 

utfordringer knyttet til innføring av nye regler, ny teknologi, nye 

miljøkrav o.l. i den maritime næringen. 

 Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og 

framstille dette slik at det belyser en problemstilling. 
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 Behersker relevante og sentrale faglige verktøy 

(skipssikkerhetsloven og relevante internasjonale konvensjoner) og 

enkle teknikker (enkel juridisk metode) og uttrykksformer (sentrale 

juridiske begreper). 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 Har innsikt i relevante rettslige problemstillinger innen maritim 

jus. 

 Kan formidle relevant fagstoff innen maritim jus både skriftlig og 

muntlig. 

 Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn 

innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god 

praksis i maritime operasjoner. 

Undervisning og 

arbeidsform 
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, case-studier og egenstudier. 

Arbeidskrav Presentasjoner og innleveringer. 

Eksamen og 

vurdering 

Mappeeksamen 

Karakterskala A-F. 

Ny eksamen 
Det er mulig å levere eventuelle mappeelementer som ikke er bestått innen 

angitte datoer i vårsemesteret. 

Undervisnings- og 

eksamensspråk 
Norsk 

Overlapp 

7,5 sp overlapp med EVN1004 Maritim jus 1 

7,5 sp overlapp med EVN1005 Maritim jus 2 

 

Merk:  

1. Valgemnetilbudet vil utvides med flere emner fra UiT, NTNU og USN så snart 

fellesgraden er godkjent. 

2. På grunn av at dette er et arbeid som koordineres nasjonalt, er det fortsatt pågående 

prosesser knyttet til detalj- og kvalitetsutvikling. Det kan derfor forekomme 

justeringer i arbeids- og vurderingsformer, læringsutbyttebeskrivelser o.l. før endelig 

versjon foreligger innen fristen for emnerevisjon våren 2019. 

3. Faglig overlapp er ikke ferdig kartlagt for alle emner. Dette arbeidet vil ferdigstilles 

innen programmet godkjennes i forbindelse med emnerevisjonsprosessen våren 2019. 


