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MARKOM2020
Nasjonalt samarbeid for kvalitetsheving av maritim profesjonsutdanning 

mellom 11 maritime fagskoler USN, UiT, NTNU og HVL . 

USN har prosjektledelsen.  Styringsgruppen for MARKOM 2020 består av 

representanter fra FS, UH og næringen. 

Jørn Kragh er Nasjonal prosjektleder

Anne Sjøvold er prosjektleder for fagskoledelen 



Fra konkurranse 2011

Til strukturert samarbeid 2020



Det tette samarbeid 
mellom fagskolene har økt 
kvaliteten i utdanningen

MARKOM FS tiltak

• Felles eksamener  for alle de maritime fagskolene i alle emner
• Nytt eksamenssystem som følge av korona og behov for digitale 

hjemmeeksamen var en stor suksess i år.
• Felles SharePoint, Teams og felles dokumentsystem for 

fagskolene slik at lærerne kan samarbeide på en plattform. 
• Lærerkonferanser avholdes hvert år
• Videreutvikling av kvaliteten i fagskolenes 

samhandlingsprosesser, herunder kontakt med SDIR på vegne av 
alle de maritime fagskolene (godkjenninger, emneplaner, 
eksamener, etc)

• Utredning av NKR og 3-årig fagskole
• Læremidler på Marfag.no
• 6 masterstudier er finansiert, 1 PhD påbegynt og delvis 

finansiert.
• Kompetanseheving av lærerne i ulike emner



11 maritime fagskoler med totalt 13 
lokasjoner har felles eksamen i alle 

emner



Eksamenene i maritime fag
er skriftlige og gjennomføres på skolen 

Eksamen i alle STCW emner (STCW er en internasjonal konvensjon)

• Nautikk 4 eksamener både på første og andre år

• Maskin 5 eksamener både på første og andre år

• Eksamen i trekk emne

Det kreves bestått alle eksamener for å kunne løse sertifikat



Så kom

og skolene tømmes for 
studenter



?

• Hva med de skriftlige eksamener som skulle 
vært gjennomført på skolen?

• Hva hvis studentene ikke får gjennomført 
eksamen?

• Hva gjør vi nå?

• Hvilke alternativer har vi?

• Kan vi samle alle skolene på en digital 
plattform?



14. april vedtar rektormøtet for de maritime 
fagskolene i samråd med Sjøfartsdirektoratet

at det skal avholdes skriftlige digitale 
hjemmeeksamener for vår og høst 2020.



Så går det slag i slag:

•15. april tar vi kontakt med leverandør for 
programvare

•21. april er det opplæring av lisensadministrator

•24. april er det opplæring av eksamensansvarlige 

•27. april er programvaren klar for bruk 

•29. april er Flow’en for prøveeksamen klar

•5. mai gjennomføres prøveeksamen for studentene 

•6. mai gjennomføres opplæring av sensor 

•14. mai avholdes første digitale hjemmeeksamen



og vi klarte det ☺



Hvordan vi løste utfordringene

Lars Berle avdelingsleder på Fagskolen i Sogn og Fjordane, 
maritim avdeling Måløy ble frikjøpt i 100 % stilling gjennom  
MARKOM FS tiltak F83 Digitalisering av eksamen.

Han: 

• tok seg av gjennomføringen av eksamen

• laget alle 112 eksamens flow’ene som skulle ut til alle 
skolene

• hadde dialogen med Sjøfartsdirektoratet

• tok seg av dialogen med og spørsmål fra skolene



Jeg bidro med 

• kontakt med program leverandør

• organisering av opplæringen 

• organisering og ledet ukentlige møter 
med alle skolene

• tett dialog med studentorganisasjonen 
ONF

• dialog med de andre aktuelle 
arbeidstaker- organisasjonene

• å utforme alle formelle søknader til 
SDIR

bedre

blir vi

Sammen



Takk til alle ute på fagskolene som har jobbet hardt og 

vært positive . Og takk til USN for god hjelp og støtte..
Dere har alle bidratt til at vi klarte å gjennomføre eksamen 

i maritime fag på en god måte.


