14. august 2015

Nyt topmoderne maritimt uddannelsescenter på Svendborg Havn bliver en realitet
– SIMAC modtager stor donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal
Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) modtager donation på 100 mio. kr. til opførelsen af
et helt nyt kompleks på Svendborg Havn. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2019/2020.
”Vi har i flere år arbejdet målrettet mod at kunne realisere vores drøm om et nyt maritimt
uddannelsescenter på Svendborg Havn. Vi er meget glade og stolte over, at vores indsats har båret frugt, og
at fonden har valgt at tilgodese os med så stort et beløb”, siger SIMACs direktør Jesper Bernhardt.
Der bliver tale om et innovativt og topmoderne kompleks, der vil understøtte udviklingen af maritime
kompetencer på højeste internationale niveau, samt sikre SIMACs førerposition for maritime professionsbacheloruddannelser.
Jesper Bernhardt fortsætter: ”Vi ser én samlet lokalitet for alle vores aktiviteter som den optimale udvikling
for Danmarks stærkeste maritime uddannelsescenter, så vi fortsat skaber de dimittender, erhvervet
efterspørger. Uddannelserne er internationalt anerkendte og fuldt ud globalt konkurrencedygtige. Vi kan
tiltrække de bedste maritime underviserkompetencer og tilbyde den bredeste maritime ekspertviden.
SIMAC er og bliver Danmarks førende maritime uddannelsescenter.”
Ved at samle alle aktiviteter på Svendborg Havn opnås en øget videndeling og tværfagligt samarbejde samt
større interaktion mellem studerende og undervisere. Den maritime identitet understreges desuden ved
den direkte placering på havnen. Der vil være moderne og fremtidssikrede laboratorier, værksteder,
undervisningslokaler, studiearbejdspladser mv., der dermed understøtter fleksible undervisningsformer og
bidrager til de studerendes og ansattes motivation og kompetenceudvikling.
For yderligere information og udtalelser kontakt:
Direktør Jesper Bernhardt, SIMAC, på tlf.: 72215510
Fakta om SIMAC
Danmarks førende maritime uddannelsescenter.
Uddannelser:
 Maskinmester
 Skibsfører
 Skibsofficer
– alle på professionsbachelorniveau. Vi leverer maritime ledere til job både til søs i de førende
rederier og i land i det maritime erhverv.
Antal studerende (headcount): ca. 650
Antal medarbejdere: 75
Antal kursister årligt: ca. 1.000
Beskæftigelsesgrad for dimittender: ml. 0,98-1,0 over de sidste 10 år ≈ fuld beskæftigelse.

