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Syfte och övergripande programmål
Chalmers sjöingenjörsprogram leder till en sjöingenjör examen och syftar till att utbilda maskinbefäl
med de kunskaper och färdigheter som ett maskinbefäl behöver för att kunna arbeta ombord på
handelsfartyg i en internationell marknad. Sjöingenjören skall efter examen och med erforderlig
sjötid kunna tjänstgöra som fartygsingenjör.
Genom ges studenten goda förutsättningar för utveckling av personliga egenskaper och attityder.
Programmet skall följa de krav som ställs på det i högskoleförordningen, transportstyrelsens
föreskrifter samt den internationella konventionen om utbildning, certifiering, och vakthållning för
sjöfolk (STCW konventionen) samt den lokala examensordningen på Chalmers tekniska högskola.

Programmets vision
Sjöingenjörsprogrammets vision är att vara en eftertraktad, högkvalitativ och stimulerande
ingenjörsutbildning, med fokus på en hållbar sjöfart. Sjöingenjörsprogrammets ingenjörer är väl
förberedda att verka inom sjöfartsnäringen med ett konkurrenskraftigt kunnande inom dagens och
morgondagens fartygsmaskinsystem. Sjöingenjörsprogrammet strävar efter att vara en utbildning i
världsklass, där de som tar examen skall ha kompetenser inom avancerade verksamhetsområden och
vara anställningsbara i ledande befattningarna inom den avancerade sjöfarten såsom, offshore,
tanker, och passagerarfartyg.

Programmets idé
Vid planering av programmet är följande idéer av central betydelse:











Programmet utbildar sjöingenjörer som är väl förberedda att arbeta i en global
handelssjöfart.
Programmet uppfyller STCW-konventionen (The International Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) och det skall finnas en spårbarhet till
respektive moment och kurs, men i programmets centrala delar nås en högre nivå i
kunnande och färdigheter.
Programmet har en introduktionskurs som tydliggör syftet med utbildningen och ger en
inblick i rollen som sjöingenjör. I kursen ingår föreläsningar som tar upp vad det innebär att
tjänstgöra som befäl i handelsflottan, praktiska moment och studiebesök på fartyg.
Programmet har en bas i maskintekniska ämnen där förståelsen för komplexa maskinsystem
är grunden.
Programmet är av både teoretisk och praktisk natur där undervisning i simulatorer är en
stark bas inom både teoretiska och praktiska moment.
Programmets praktiska kurser inom verkstadsteknik, motorteknik samt elteknik skall ha
tydlig koppling till de teoretiska ämnena i programmet.
Programmets kurser skall vara ”constructivly aligned” och det skall finnas en tydlig koppling
mellan mål, undervisning och examination.
Skriftlig kommunikation kommer att vara en central del i den framtida yrkesrollen.
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Programmet har undervisning i engelska som integreras i programmets kurser med tydlig
progression
Programmet skall använda sig av gästföreläsare med specialkompetenser som har
anknytning till fartygstekniska system.
Studenternas kunskaper och färdigheter om driftsoptimering av maskinsystem skall skapa
förutsättningar för en hållbar utveckling.
Programmets valbara kurser syftar till att ge studenten möjlighet till fördjupning inom
skeppsteknik, och maskinteknik och/eller en breddning inom ämnena juridik/ekonomi, nautik
och human factors.
Programmet skall ha en tydlig struktur med koppling mellan kurserna för att skapa en tydlig
utveckling.
Programmet utvecklas i kontinuerligt i samverkanmed studenter, programmets lärare,
administratörer, Chalmers ledning och programråd med representanter från näringslivet.

Övriga fordringar
Självständigt arbete (examensarbete)
- För sjöingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
Lokala examenskrav
För att erhålla sjöingenjörsexamen vid Chalmers skall studenten
-

ha fullgjort kursfordringarna i miljö och hållbar utveckling, som skall ingå i
utbildningsprogrammet med sammanlagt 7,5 högskolepoäng
ha fullgjort fordringar för kurser om minst 165 högskolepoäng och examensarbete 15
högskolepoäng, examinerade vid Chalmers eller vid högskola som Chalmers har särskilt avtal
med.
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Programmål
Kunskap och förståelse
För sjöingenjörsexamen skall studenten
- (1) visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt
kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete genom att
(1.1) beskriva ett fartygs generella konstruktion och bärande element
(1.2) tillämpa strömningsmekanikens grundläggande begrepp och lagar
(1.3) tillämpa grundläggande matematiska begrepp och beräkningar inom algebra,
ekvationer, funktioner, potenser, formler och samband
(1.4) tillämpa termodynamikens grundläggande begrepp och lagar
(1.5) beräkna, tillämpa och analysera grundläggande problemställningar i mekanik och
hållfasthetslära
(1.6) redogöra för olika typer av transmissionselement, materiallära, svets och
lödningsmetoder
(1.7) beräkna och tillämpa grundläggande reglerteori och processtyrning
(1.8) konstruera felsöka och programera ett modernt processtyrsystem och förklara hur
det är uppbyggt både principiellt och ombord på ett fartyg
(1.9)ge exempel på givare som ofta används i återkopplade och reglertekniska system,
samt principer för mätning av temperatur, flöde, nivå, viskositet, varvtal, position och
tryck
(1.10) kunna genomföra beräkningar på likström och växelström inom dess olika
tillämpningar och lagar
(1.11) beskriva elsäkerhetsföreskrifter samt faran med olika elsystem i land och ombord
på fartyg
(1.12) använda grundläggande datakommunikation och fältbusteknik
(1.13) beskriva uppbyggnad och funktion av system för elproduktion ombord på fartyg
(1.14) förklara förbränningsmotorers, gasturbiners och ångturbiners
användningsområden, funktion, konstruktion, drift och dess miljöpåverkan
(1.15) förklara fartygs uppbyggnad, konstruktionsprinciper, måttenheter, definitioner
samt tillämpa grundläggande stabilitetsberäkningar
(1.16) använda och förstå grundläggande ritningslära inom maskinteknik, el- och
reglerteknik
(1.17) redogöra för sjöfartens utmaningar inom ny teknik och yttre förutsättningar såsom
lagar, regler och konventioner som styr den internationella sjöfarten

-

(2) visa sådant brett sjöfartstekniskt kunnande som krävs för att i ledande befattning svara
för drift och underhåll av fartygs maskineri och eltekniska utrustning samt för
brandsäkerheten genom att
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(2.1) beskriva drift och handhavande av moderna framdrivningsmaskinerier och dess
drivlinor
(2.2) beskriva drift och handhavande av hjälpmaskinerier för elförsörjning
(2.3) kategorisera, förklara och förstå funktion och handhavande av fartygets olika
hjälpsystem, kylvatten, smörjolja, bränsle.
(2.4) förklara funktion och uppbyggnad av fartygets styrmaskinsystem
(2.5) identifiera egenskaper hos fartygsbränslen och smörjoljor
(2.6) tillämpa de krav och regelverk som rör handhavande och bunkring av bränslen, oljor
och kemikalier
(2.7) tillämpa de krav och regelverk som rör ballast-, läns- och avloppsvattensystem
(2.8) förklara funktioner hos högspänningssystem, och dess styr- och reglersystem och
tillhörande övervakningssystem
(2.9) relatera till de aspekter som fartygets utsläpp genererar ur ett miljöperspektiv
(2.10) tillämpa de krav och regelverk om gäller för att förhindra förorenande utsläpp från
fartyg
(2.11) tillämpa kunskaper inom brandteori och brandkemi, samt hur man förebygger
olika typer av brandrisker
(2.12) förstå och använda internationella konventioner såsom SOLAS och MARPOL
(2.13) förklara hur man förhåller sig till skyldigheter rörande fartygs säkerhet,
personsäkerhet och socialt ansvar
Färdighet och förmåga
För sjöingenjörsexamen skall studenten
-

(3) visa förmåga att planera och med adekvata metoder inom givna ramar genomföra
uppgifter samt förmåga att i all operativ verksamhet iaktta och verkställa för sjösäkerheten
lämpliga åtgärder genom att,
(3.1)ur ett tekniskt perspektiv planera resor med avseende på sjösäkerheten
(3.2) planera och genomföra en säker maskinvakt
(3.3) organisera och leda säkerhetsarbetet i maskin vid en nödsituation eller olycka
(3.4) planera och leda brandövningar samt hantera brandsläckningsutrustning
(3.5) planera, leda och dokumentera underhållsarbete av de tekniska systemen ombord
för att maximera fartygets driftsäkerhet
(3.6) upprätthålla fartygets sjövärdighet
(3.7) hindra, kontrollera och bekämpa bränder ombord
(3.8) tillämpa och förstå de juridiska dokument som rör fartygets tekniska avdelning

-

(4) visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera,
förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information genom att
(4.1) kritiskt värdera tillgänglig information vid maskinvakt
(4.2) systematiskt planera driften av de tekniska system som behövs för fartygets
framförande och operationer
(4.3) kritiskt granska rapporter genom opponering
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(4.4) källkritiskt värdera referenser och material
-

(5) visa förmåga att hantera produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors
förutsättningar och behov samt till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbar utveckling genom att
(5.1) hantera miljöfarliga produkter på ett säkert sätt
(5.2) leda och fördela arbete ombord på ett för besättningen säkert sätt och med särskild
hänsyn till arbetsmiljöaspekter
(5.3) använda vedertagna procedurer och rutiner i tillämpliga situationer
(5.4) organisera och utveckla verksamheten ombord i positiv riktning

-

(6) visa förmåga till såväl sjösäkerhetsmässigt tänkande som lagarbete och samverkan i
grupper med olika sammansättning genom att
(6.1) aktivt kommunicera med andra människor och förstå deras roller och
förutsättningar.
(6.2) aktivt medverka till att gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter följs och hålls
uppdaterade

-

(7) visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt
redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
genom att
(7.1) skriftligt och muntligt presentera uppgifter på svenska och engelska
(7.2) kunna reflektera och diskutera problem och lösningar med sjökaptener,
rederipersonal och myndigheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjöingenjörsexamen skall studenten
- (8) visa förmåga att inom sjöfartsområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, genom att
(8.1) göra en bedömning av behövliga säkerhetsmarginaler och agera i enlighet med
dessa
(8.2) visa respekt och hänsyn för individer och miljö
(8.3) göra konsekvensanalyser av eget handlande
- (9) visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors
ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och
arbetsmiljöaspekter, genom att
(9.1) kunna ta hänsyn till hur ergonomiska aspekter påverkar arbetet
(9.2) agera i enlighet med tekniska systems begränsningar och möjligheter
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(9.3) göra väl underbyggda riskbedömningar i given situation, inkluderande tidspressade
situationer med begränsad tillgänglig information
(9.4) kunna optimera maskinsystemen ombord på ett ekonomiskt och miljömässigt
gynnsamt sätt
-

(10) visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens, genom att
(10.1) inhämta relevant information i uppgifter där alla parametrar inte är givna
(10.2) självständigt ta initiativ till utveckling av egen kompetens

Programmål baserade på externa krav i enlighet med förordning om behörigheter för sjöpersonal
samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för
sjöpersonal
För sjöingenjörsexamen skall studenten för att senare kunna tjänstgöra, i maskinbefattningar på
handelsfartyg upp till teknisk chef i oceanfart,
(11.1) för att kunna erhålla behörighet som sjöingenjör, genomgå utbildning som minst
uppfyller de krav som anges i STCW-koden, sektion A-III/2.
(11.2) genomgå godkänd utbildning i hantering av olje- och kemikalielaster.
(11.3) för att kunna handha livräddningsfarkoster eller beredskapsbåtar ombord, ha
certifikat för handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.
(11.4) ha fullgjort godkänd utbildning i grundläggande säkerhet (basic safety) och ha
tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå och vidarebefordra säkerhetsinformation.
(11.5) för att kunna leda brandbekämpning ombord inneha certifikat i avancerad
brandbekämpning.
(11.6) för att kunna ansvara för sjöfartsskyddet ombord på fartyg ha certifikat som
skyddsansvarig (Ship Security Officer)
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Fartygsmaskinsystem
Grundläggande elteknik
Matematik 2
Styrteknik
Strömningslära och termodynamik
Avancerad elteknik
Marinteknisk engelska
Ång- och kylanläggningar
Kvalificerad elpraktik
Verkstads-/motorteknik
Underhållsteknik
Sjöfartens miljöpåverkan
Mekanik och hållfasthetslära
Skepps- och lastsäkerhet
Reglerteknik
Arbetsmiljö och säkerhet
Ledarskap ombord
Förbränningsmotorteknik
Juridisk och ekonomisk
översiktskursSjöfartsjuridik
Projekt i maskin och driftteknik
driftteknikdriftteknik/Komptest
Styr -och regler system
/kOMPPRÖVNING
Examensarbetet

1

Grundläggande säkerhet

Programmål
1

Matematik 1

Kurs
Årskurs

Grundläggande fartygsmaskinteknik

Programdesignmatris

I = Programmålet introduceras i kursen, men examineras inte och behöver inte vara omnämnd i kursmålen.
U = Programmålet tas upp i undervisningen och examineras.
A = Kunskaper/färdigheter kopplade till programmålet används och förstärks för att nå andra mål i kursen, men examineras inte specifikt.
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A
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Utbildningens kurser
Utbildningen genomförs normalt under fyra år och är uppdelad i följande kurser och omfattar 180 hp
teoretiska studier samt 90 hp praktikkurser. För studenter som före studietiden erhållit relevant
yrkeserfarenhet (sjötid) genomförs utbildning under 3 läsår (180 hp teoretiska studier).
Programplan för studenter utan sjötid
Årskurs 1
MVE335 Matematik 1
SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik
SJO112 Grundläggande säkerhet
SJO560 Fartygsmaskinsystem
SSY032 Grundläggande elteknik
SJO726 Fartygsförlagd utbildning, block 1
MVE340 Matematik 2
SSY036 Styrteknik

7,5 hp
7,5 hp
3,0 hp
4,5 hp
7,5 hp
15 hp
7,5 hp
7,5 hp

Årskurs 2
LNB726 Avancerad elteknik
SJO700 Strömningslära och termodynamik
LSP193 Marinteknisk engelska
SJO061 Ång-och kylanläggningar
LET683 Kvalificerad elpraktik
LNB660 Verkstads-/motorteknik
SJO727 Fartygsförlagd utbildning block 2

7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
15 hp
15 hp
15 hp

Årskurs 3
LNB484 Underhållsteknik
SJO570 Sjöfartens miljöpåverkan
SJO728 Fartygsförlagd utbildning, block 3
LNB802 Mekanik och hållfasthetslära
SJO546 Skepps- och lastsäkerhet
LEU 751 Reglerteknik
SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet
SJO755 Ledarskap ombord
SJO729 Fartygsförlagd utbildning, block 4

7,5 hp
7,5 hp
15 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
4,0 hp
3,5 hp
15 hp
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Årskurs 4
SJO168 Förbränningsmotorteknik
SJO132 Juridisk och ekonomisk översiktskurs
SJO707 Projekt i Maskin-och driftteknik
LEU751 Styr- och reglersystem
SJOX07 Examensarbete
Valbara kurser

7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
15 hp
15 hp

Kurserna beskrivs detaljerat i bilaga 2.

Valbara kurser
De valbara kurserna behöver inte uppfylla något programspecifikt mål och ger studenterna möjlighet
att fördjupa sig inom valfritt område.
I årskurs 4 erbjuds följande valbara kurser:
Läsperiod 3
SJO290 Marina risker och försäkringar
SJO 178 Nautisk översiktskurs navigation
SJO127 Sjötransport av kondenserad gas
SJO740 Marine propulsion systems

7,5hp
7,5hp
7,5 hp
7,5 hp

(kursen undervisas på engelska )

(kursen undervisas på engelska )

Läsperiod 4
SJO795 Klassningsällskap och reglerverk
SJO790 Engine room ergonomics

7,5hp
7,5hp

(kursen undervisas på engelska )

Kurserna beskrivs detaljerat i bilaga 2.
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Fartygsförlagd utbildning
Den fartygsförlagda utbildningen är indelad i fyra praktikblock fördelade över de fyra årens studier.
Under den fartygsförlagda utbildningen skall studenten använda sig av praktikjournaler. Efter
genomförd fartygsförlagd utbildning skall denna redovisas och godkännas i enlighet med
Kvalitetshandboken.

Om inte antalet praktikplatser räcker till görs ett urval då studenterna rangordnas. Rangordningen
sker i första hand genom indelning i fyra kategorier (A-D):
A.
Prioriterade studenter (enligt enskilt beslut)
B.
Normalstudenter
C.
Lågprioriterade studenter
D.
Studenter som inte klarat spärrkurser
Kategori A innehåller studenter vilka kan vara studenter som inte kommit ut på tidigare planerad
praktik på grund av yttre omständigheter (fartygsförsäljning eller annat negativt besked från
rederiet). Enskilt beslut krävs för att hamna i denna kategori.
Kategori B innehåller normalprioriterade studenter, d.v.s. studenter som är planerade för aktuell
praktikperiod.
Kategori C innehåller lågprioriterade studenter, det kan t.ex. vara studenter som söker praktikplats
utöver planerade praktikperioder eller som ”misskött” tidigare praktiker (inte utnyttjat hela
praktikperioden, brutit mot SUIs överenskommelse med studenten, inte fullgjort praktikuppgifter
eller struntat i redovisning av tidigare praktiker)
Kategori D innehåller studenter som inte klarat spärrkurser eller som grovt brutit mot SUIs
överenskommelse med studenten. Studenter i kategori D kommer inte få någon praktikplats oavsett
tillgång.
Studenter i kategori A-C kommer att rangordnas utifrån följande kriterier:
1.
Avklarade (godkända) poäng på programmet (inkl. avklarade poäng som
utbytesstudent inom programmet)
2.
Medelbetyg (på kurser genomförda på Chalmers)
3.
Lottning
Platserna fördelas sedan från nummer 1 i kategori A och nedåt i listan tills platserna är slut.
Rangordning för studenter som skall ut på sin första fartygsförlagda praktikperiod kommer ske
genom lottning, där även två studenter kan dela på en praktikplats genom att ta halva tiden vardera.
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Övriga behörigheter
Studenten kan få ut nedanstående behörighet efter vissa avklarade kurser:

Utbildningsbevis Maskinbefäl klass V
För att erhålla behörigheten skall den sökanden ha avlagt maskinteknikersexamen* och ha fullgjort
minst 30 månaders praktik varav
- minst 6 månader skall vara styrd fartygsförlagd utbildning i maskinutrymmen på fartyg med minst
3000 kW maskinstyrka,
- minst 12 månader skall vara maskinrumstjänstgöring,
- minst 6 månader skall vara kvalificerad verkstadstjänstgöring,
- minst 6 månader skall vara tjänstgöring i elektrisk verkstad.
Praktiken får ersättas med en handledd utbildning som förlagts till fartyg eller verkstad om
utbildningen fullgjorts som en del av ett utbildningsprogram som leder till sjöingenjörsexamen.
Den handledda utbildningen skall omfatta minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning på
fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka. Utbildningen skall dokumenteras i en godkänd
utbildningsjournal.
Studenten har uppnått de teoretiska kraven för behörigheter enligt tabell sid 20 i detta dokument.
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Kurskod

Kursnamn

Omf
(hp)

Maskinbefäl
klass VII

Maskinbefäl
klass VIII

MVE335

Matematik 1

7,5 7,5 hp

X

SJO555

Grundläggande fartygsmaskinteknik

7,5

X

X

X

SJO112

Grundläggande säkerhet

3,0 3,0 hp

X

X

SJO560

Fartygsmaskinsystem

4,5

X

X

X

SSY032

Grundläggande elteknik

7,5

X

X

X

MVE340

Matematik 2

7,5

X

X

SSY036

Styrteknik

7,5

X

X

SJO700

Strömningslära och termodynamik

7,5

X

X

LNB726

Avancerad elteknik

7,5

X

LSP193

Marinteknisk engelska

7,5

X

X

SJO061

Ång-och kylanläggningar

7,5

X

X

LNB484

Underhållsteknik

7,5

X

X

LEU743

Styr- och reglersystem

7,5

X

X

LNB802

Mekanik och hållfasthetslära

7,5

X

X

LEU751

Reglerteknik

7,5

X

SJO710

Arbetsmiljö och säkerhet

4,0

X

SJO546

Skepps och Lastsäkerhet

7,5

X

SJO570

Sjöfartens miljöpåverkan

7,5

X

SJO755

Ledarskap ombord

3,5

X

LNB660

Motor/verkstadsteknik
(Krav förbehörighet ej för examen)

15

LET683

Kvalificerad elpraktik
(Krav förbehörighet ej för examen)

15
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Motormansbehörighet
Motormansbehörighet kan sökas hos Transportstyrelsen efter 360 dagars fartygsförlagd utbildning.
För mer omfattande kravspecifikation, se Transportstyrelsens behörighetsguide

Vaktgående maskinpersonal
Vaktgående maskinpersonal kan sökas hos Transportstyrelsen efter 180 dagars fartygsförlagd
utbildning.
För mer omfattande kravspecifikation, se Transportstyrelsens behörighetsguide

Kvalitetssäkring
Kvalitetssystemet för sjöfartsutbildningarna på Chalmers består av de krav och kriterier som ställs på
utbildningarna samlade i en kvalitetshandbok. För att kvalitetshandboken inte ska bli alltför
omfångsrik har hänvisningar gjorts till andra kvalitetsstyrande dokument. Dessa finns samlade i en
egen pärm på institutionen för Sjöfart och marin teknik.
Övergripande styrande dokument för utbildningarna är även Chalmers verksamhetsplaner,
utbildningsplaner för respektive utbildning samt kursplaner.
Kvalitetssystemet säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar av kvalitetsarbetet. Vid institutionen
för sjöfart och marin teknik finns en ledningsgrupp i kvalitetsfrågor bestående av prefekt, viceprefekt,
samt chef för administrationen. Vid behov kan andra befattningshavare inom och utom Chalmers
adjungeras. Efter genomförda auditeringar skall ledningsgruppen utvärdera kvalitetssystemet.
Uppföljningen ska minst omfatta nedanstående punkter:
1. Genomgång av resultat från interna och externa revisioner
2. Korrigerande och förebyggande åtgärder och de förbättringar dessa har medfört
3. Genomgång av utvärderingar av andra organisationer med styrande funktioner på
utbildningen
4. Synpunkter och krav från intressenter
5. Värdering av kvaliteten på inköpta tjänster
6. Genomgång av organisationen med avseende på kvalitet, bl.a. personal, tid och andra
resurser
7. Genomgång av mål och måluppfyllelse
8. Kvalitetsmått
9. Ledningens bedömning av systemets effektivitet och lämplighet
10. Övriga frågor

Till grund för genomgången ska ligga krav och önskemål från intressenter, protokoll från interna
och externa revisioner, dokumenterad uppföljning av kvalitetsmål, korrigerande åtgärder och
protokoll från sammanträden där frågor med avseende på kvaliteten behandlats. Sammanträden
ska protokollföras. Dokumentationen förvaras hos kvalitetsadministratören. Kvalitetsansvarig är
sammankallande och ansvarig för ledningsgruppens funktion.
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Programplan
Uppflyttningskrav, spärrkurser, progression
De flesta kurser bygger på tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter, vilket ger en tydlig
progression i utbildningen. För att förhindra studenter att läsa kurser i omvänd ordning finns ett
antal spärrkurser, d.v.s. kurser som spärrar för fortsatta studier om de inte är godkända innan
kursstart i den mer avancerade kursen.
Uppflyttande till nästa årskurs
För att en student ska få påbörja en programtermin, och därmed också de kurser som ingår i den
programterminen, måste de inför vissa terminer ha avklarat ett visst antal poäng samt vissa
bestämda kurser. I detta beslut definieras dessa poänggränser samt kurser för
sjöingenjörsprogrammet.
För att få påbörja programtermin 3 måste studenten ha uppnått minst 20 hp inom programmet samt
ha avklarat kursen MVE335 Matematik 1
För att få påbörja programtermin 4 måste studenten ha avklarat kursen SSY032 Grundläggande
elteknik och SSY 036 Styrteknik.
För att få påbörja programtermin 5 måste studenten ha uppnått minst 45 hp inom programmet samt
ha avklarat kurserna MVE335 Matematik 1 och MVE340 Matematik 2.
För att få påbörja programtermin 7 måste studenten ha uppnått minst 75hp inom programmet samt
ha avklarat kurserna LET683 Kvalificerad elpraktik, LNB660 Verkstads/Motorteknik, LNB726
Avancerad elteknik, LSP193 Marinteknisk engelska, SJO061 Ång och Kylanläggningar, SJO555
Grundläggande fartygsmaskinteknik, SJO560 Fartygsmaskinsystem, SJO700 Strömningslära och
termodynamik, SSY032 Grundläggande elteknik, och SSY036 Styrteknik.

Kurserna ovan är de som ges under läsåret 2013/2014. De kurser som dessa har ersatts av kan också
användas för uppflyttningskraven.
Undantag från ovanstående utreds av studievägledare och beslutas av programansvarig och
dokumenteras i Ladok av utbildningssekreterare.

Programbeskrivning SI
Version 2.0

23
Varvad teori och praktik
Transportstyrelsen kräver att teori och praktik skall varvas i utbildningen. Det finns därför krav på att
vissa kurser skall vara godkända innan studenten får påbörja ett visst praktikblock, samt kurser där
ett antal dagars fartygsförlagd utbildning krävs. Studenter som enbart läser de teoretiska kurserna
kan bortse från detta. (TSFS 2011:116 Kap 9 §20). Övriga kursers krav gäller samtliga studenter utom
studenter som ansöker om senare del av program.
Spärrkurser
För att en student ska få påbörja en praktikperiod (Fartygsförlagd utbildning) måste vissa teoretiska
kurser först ha avklarats. I detta beslut specificeras dessa kurser för Sjöingenjörsprogrammet.
För att få påbörja praktikperiod 1 måste studenten ha avklarat kursen SJO112 Grundläggande
säkerhet.
För att få påbörja praktikperiod 2 måste studenten ha avklarat kurserna SJO555 Grundläggande
fartygsmaskinteknik, SJO560 Fartygsmaskinsystem och SSY032 Grundläggande elteknik. Samt 55
dagar fartygsförlagd utbildning.
För att få påbörja praktikperiod 3 måste studenten ha avklarat kurserna LNB660
Verkstads/motorteknik och LET683 Kvalificerad elpraktik. Samt 115 dagar fartygsförlagd utbildning.

För att få påbörja praktikperiod 4 måste studenten ha avklarat kurserna LNB484 Underhållsteknik,
LNB726 Avancerad elteknik och SJO061 Ång- och kylanläggningar. Samt 170 dagar fartygsförlagd
utbildning.

De kurser som anges i detta dokument är de som ges läsåret 2013/2014. De kurser som dessa har
ersatt eller senare har ersatts av kan också användas för att uppnå uppflyttningskraven.
Undantag från ovanstående utreds av studievägledare och beslutas av programansvarig.
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Progression sjöingenjörsprogrammet
Område
Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad kurs/specialistkurs

Maskinteknik

SJO555 Fartygsmaskinteknik
SJO560 Fartygsmaskinsystem

SJO700 Strömningslära och
termodynamik
SJO707 Projekt i Maskin-och
driftteknik

SJO167 Förbränningsmotorteknik
SJO061 Ång-och kylanläggningar

El, regler och styrteknik

SSY032 Grundläggande elteknik
SSY036 Styrteknik

LNB726 Avancerad elteknik
LEU751 Reglerteknik

LEU743 Styr och reglersystem

Sjöfartsteknik

SJO546 Skepps- och lastsäkerhet
LNB483 Underhållsteknik

SJO707 Projekt i Maskin-och
driftteknik

Kommunikation

SJO555 Säkerhetskommunikation

LSP193 Marinteknisk Engelska
SJO061 Ång och kylanläggningar

LNB483 Underhållsteknik

Simulatorövningar

SJO555 Grd Fartygsmaskinteknik
SJO560 Fartygssystemteknik
SJO061 Ång- och kylanläggningar

SJO168 Förbränningsmotorteknik
SJO707 Projekt i Maskin-och
driftteknik

SJO707 Projekt i Maskin-och driftteknik

Säkerhet

SJO112 Grundläggande säkerhet

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Skrivande

FFU 1

LSP193 Marinteknisk engelska
SJO755 Ledarskap ombord
SJO570 Sjöfartens miljöpåverkan
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Programplanen för Sjöingenjörsprogrammet
Den teoretiska delen av utbildningen omfattar 3 år (180 hp) och den praktiska delen av programmet
omfattar 90 hp.

Introduktionsveckor
Den första terminen på sjöingenjörsprogrammet inleds med två introduktionsveckor. Målet med
dessa veckor är att studenterna skall ha en uppfattning om sin kommande yrkesroll samt kunskap om
administrativa system. Studenten skall också bekanta sig med studiemiljön. Den undervisningen som
sker i introduktionsveckorna innefattar repetition av gymnasiematematik samt övningar i
maskinsimulator och praktiska övningar på Martiman.
Läsperiod
Lp1
MVE335

Årskurs 1

Höskolepoäng

Matematik 1

7,5

SJO555

Grundläggande fartygsmaskinteknik

7,5

SJO112

Grundläggande säkerhet

SJO560

Fartygsmaskinsystem

4,5

SSY032

Grundläggande elteknik

7,5

Lp3

SJO726

FFU, block 1

15

Lp4

MVE340

Matematik 2

7,5

SSY036

Styrteknik

7,5

Lp2

3

Årskurs 2
Lp1

Lp2

Lp3

SJO700

Strömningslära och termodynamik

7,5

LNB726

Avancerad elteknik

7,5

LSP193

Marinteknisk engelska

7,5

SJO061

Ång-och kylanläggningar

7,5

LET683

Kvalificerad elpraktik

15

LNB660

Verkstads/motorteknik

Lp4

SJO727

FFU Block 2

15

Sommar

LET683

Kvalificerad elpraktik

15

LNB660

Verkstads/motorteknik
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Årskurs 3
Lp1

LNB484 Underhållsteknik

7,5

SJO570 Sjöfartens miljöpåverkan

7,5

Lp2

SJO728 FFU, block 3

15

Lp3

LNB802 Mekanik och hållfasthetslära

7,5

SJO546 Skepps- och lastsäkerhet

7,5

LEU751 Reglerteknik

7,5

SJO755 Ledarskap ombord

3,5

Lp4

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Sommar

SJO729 FFU, block 4

4

15

Årskurs 4
Lp1

Lp2

SJO707 Projekt i Maskin-och driftteknik

3,8

SJO168

Förbränningsmotorteknik

1
2,7

SJO132 Juridisk och ekonomisk översiktskurs

6
1,5

SJO707 Projekt i Maskin-och driftteknik

2
1,7

SJO168

Lp3

Lp4

Förbränningsmotorteknik

3,8

LEU743 Styr- och reglersystem

7,5

SJOX07 Examensarbete

7,5

SJO290 Marina Risker och försäkringar

7,5

SJO127 Sjötransport av kondenserad gas
Avancerade fartygsoperation tekniska
SJO786 aspekter

7,5

SJO178 Nautisk översiktskurs - navigation

7,5

SJO740 Marine propulsion systems

7,5

SJOX07 Examensarbete

7,5

SJO795 Klassningssällskap och regelverk

7,5

SJO790 Enigine room ergonomics

7,5
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A-III/1
Specification of competence for officers in charge of an engineering watch in a manned
engine-room or designated duty engineers in periodically unmanned engine-room
Function: Marine engineering at the operational level
Competence

Knowledge

Course

Maintain a safe
engineering watch

Thorough knowledge of Principles to be observed in keeping an engineering
watch, including:
.1 duties associated with taking over and accepting a watch
.2 routine duties undertaken during a watch
.3 maintenance of the machinery space logs and the significance of the
readings taken
.4 duties associated with handing over a watch

SJO707 Projekt i maskin & driftteknik
SJO707 Projekt i maskin & driftteknik
SJO707 Projekt i maskin & driftteknik

Safety and emergency procedures; change-over of remote/automatic to local
control of all systems

SJO707 Projekt i maskin & driftteknik

Safety precautions to be observed during a watch and immediate actions to
be taken in the event of fire or
accident, with particular reference to oil systems

SJO707 Projekt i maskin & driftteknik

Use English in
written and
oral form

Engine-room resource Management
Knowledge of engine-room resource management principles including:
.1 allocation, assignment, and prioritization of resources
.2 effective communication
.3 assertiveness and Leadership
.4 obtaining and maintaining situational awareness
.5 Consideration of team Experience
Adequate knowledge of the English language to enable
the officer to use engineering publications and to perform
engineering duties

Use internal
communication
systems

Operation of all internal communication systems on board

Operate main
and auxiliary
machinery
and associated
control systems

Basic construction and operation principles of
machinery systems including:
.1 marine diesel engine
.2 marine steam turbine
.3 marine gas turbine
.4 marine boiler
.5 shafting installations including propeller
.6 other auxiliaries including various pumps,
air compressor,
purifier,
fresh water generator,
heat exchanger,
refrigeration,
airconditioning and ventilation systems
.7 Steering gear
.8 automatic control systems
.9 Fluid flow and characteristics of
lubricating oil, fuel oil and cooling systems
.10 deck machinery
Safety and emergency procedures for operation of propulsion plant
machinery including control systems
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SJO707 Projekt i maskin & driftteknik

SJO755 Ledarskap ombord

LSP193 Marinteknisk engelska
SJO570 Sjöfartens miljöpåverkan

SJO707 Projekt i maskin & driftteknik
SJO555 Grd Fartygsmaskinteknik

SJO555 Grd fartygsmaskinteknik
SJO061 Ång och kylanläggningar
SJO560 Maskinteknik
SJO061 Ång och kylanläggningar
SJO560 Fartygsmaskinsystem
SJO560 Fartygsmaskinsystem
SJO555 Grd fartygsmaskinteknik
LNB484 Underhållsteknik
SJO061 Ång och kylanläggningar
SJO061 Ång och kylanläggningar
SJO061 Ång och kylanläggningar
SJO546 Skepps och lastsäkerhet
LEU751 Reglerteknik
LNB484 Underhållsteknik
SJO546 Skepps och lastsäkerhet

28
Operate main
and auxiliary
machinery
and associated
control systems

Operate fuel,
lubrication, ballast and
other pumping systems
and associated control
systems

Preparation, operation, fault detection and necessary measures to prevent
damage for the following machinery items and control systems:
.1 main engine and associated auxiliaries
.2 steam boiler and associated auxiliaries and steam systems
.3 auxiliary prime movers and associated systems
.4 other auxiliaries including refrigeration,
air- conditioning and ventilation systems
Operational characteristics of pumps and piping systems including control
systems
Operation of pumping systems:
.1 routine pumping operations
.2 operation of bilge, ballast and cargo pumping systems Oily water
separators (or similar equipment) requirements and operation.

SJO555 Grd fartygsmaskinteknik
SJO061 Ång och kylanläggningar

SJO546 Skepps och lastsäkerhet

Electrical, electronic and control engineering at the operational level
Competence

Knowledge

Course

Operate electrical, electronic and
control systems

Basic configuration and operation principles of the following
electrical, electronic and control equipment:
.1 electrical equipment
.a generator and distribution systems
.b preparing, starting, paralleling and changing over generators
.c electrical motors including starting methodologies
.d high-voltage installations
.e sequential control circuits and associated system devices
.2 electronic equipment functions,
.a characteristics of basic electronic circuit elements
.b flowchart for automatic and control systems
.c functions, characteristics and features of control systems for
machinery items including main propulsion plant operation
control and steam boiler automatic controls
.3 control systems
.a various automatic control methodologies and characteristics
.b Proportional–Integral– Derivative (PID) control
characteristics and associated system devices for process
control
Safety requirements for working on shipboard electrical
systems

SSY032 Grundläggande elteknik

Maintenance and repair of electrical and
electronic equipment

Safety requirements for working on shipboard electrical
systems including safe isolation of electrical equipment
required before personnel are permitted to work on such
equipment
Maintenance and repair of electrical system equipment,
switchboards, electric motors, generator and DC electrical
systems and equipment
Detection of electric malfunction, location of faults and
measures to prevent damage
Construction and operation of electrical test and measuring
equipment
Function and performance tests of the following equipment and
their configuration:
.1 monitoring systems
.2 automatic control devices
.3 protective devices
The interpretation of electrical and simple electronic diagrams
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Maintenance and repair at the operational level
Competence

Knowledge

Course

Appropriate use of hand tools, machine
tools and measuring instruments
for fabrication and repair on board

Characteristics and limitations of materials used in construction
and repair of ships and equipment
Characteristics and limitations of processes used for fabrication
and repair Properties and parameters considered in the
fabrication and repair of systems and components
Application of safe working practices in the workshop
environment
Methods for carrying out safe emergency/temporary
repairs

LNB660 Verkstads och motorteknik

Maintenance and repair of shipboard
machinery and equipment

Safety measures to be taken to ensure a safe working
environment and for using hand tools, machine tools and
measuring instruments
Use of hand tools, machine tools and measuring instruments
Use of various types of sealants and packings
Safety measures to be taken for repair and maintenance
Safety measures to be taken for repair and maintenance
including safe isolation of shipboard machinery and equipment
required before personnel are permitted to work on such
machinery or equipment
Appropriate basic mechanical knowledge and skills
Maintenance and repair such as dismantling, adjustment and
reassembling of machinery and equipment
The use of appropriate specialized tools and measuring
instruments
Design characteristics and selection of materials in construction
of equipment Interpretation of machinery drawings and
handbooks
The interpretation of piping, hydraulic and pneumatic diagrams

LNB660 Verkstads och motorteknik

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level
Competence

Knowledge

Course

Ensure compliance
with pollution prevention
requirements

Prevention of pollution of the marine environment
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution
of the marine environment
Anti-pollution procedures and all associated equipment
Importance of proactive measures to protect the marine
environment

SJO570 Sjöfartens miljöpåverkan

Maintain seaworthiness of the ship

Ship stability Working knowledge and application of stability,
trim and stress tables, diagrams and stress-calculating
equipment
Understanding of the fundamentals of watertight
integrity
Understanding of fundamental actions to be taken in the event
of partial loss of intact buoyancy
Ship construction
General knowledge of the principal structural members
of a ship and the proper names for the various parts
Fire prevention and fire-fighting appliances
Ability to organize fire drills
Knowledge of classes and chemistry of fire
Knowledge of fire-fighting systems
Action to be taken in the event of fire, including fires involving
oil systems
Life-saving
Ability to organize abandon ship drills and knowledge of
the operation of survival craft and rescue boats, their launching
appliances and arrangements, and their equipment, including
radio life-saving appliances, satellite EPIRBs, SARTs,
immersion suits and thermal protective aids

SJO546 Skepps och lastsäkerhet

Prevent, control and fight fires on board

Operate life-saving appliances
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Apply medical first aid on board ship

Monitor compliance with legislative
Requirements

Application of leadership and
teamworking skills

Medical aid
Practical application of medical guides and advice by radio,
including the ability to take effective action based on such
knowledge in the case of accidents or illnesses that are likely to
occur on board ship
Basic working knowledge of the relevant IMO conventions
concerning safety of life at sea and protection of the marine
environment

SJO112 Grundläggande säkerhet

Working knowledge of shipboard personnel
management and training
A knowledge of related
international maritime
conventions and
recommendations, and national
legislation
Ability to apply task and
workload management
including:
.1 planning and coordination
.2 personnel assignment
.3 time and resource
constraints
.4 prioritization

SJO755 Ledarskap ombord

SJO131 Sjöfartsjuridik

Knowledge and ability to apply effective resource
management:
.1 allocation, assignment, and prioritization of resources
.2 effective communication on board and ashore
.3 decisions reflect consideration of team experiences
.4 assertiveness and leadership including motivation
.5 obtaining and maintaining situational awareness

Contribute to the
safety of personnel
and ship

Knowledge and ability to apply decision-making techniques:
.1 Situation and risk assessment
.2 Identify and consider generated options
.3 Selecting course of action
.4 Evaluation of outcome effectiveness
Knowledge of personal survival techniques
Knowledge of fire prevention and ability to fight and
extinguishing fires
Knowledge of elementary first aid
Knowledge of personal safety and social responsibilities

Programbeskrivning SI
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A-III/2
Specification of minimum standards of competence for chief engineer officers and second
engineer officers on ship powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion
power or more
Marine engineering at the management level
Competence
Knowledge
Manage the operation of propulsion
plant machinery

Plan and schedule operations

Operation, surveillance, performance
assessment and maintaining safety of
propulsion plant and auxiliary
machinery

Design features, and operative mechanism of the following
machinery and associated auxiliaries
.1 marine diesel engine
.2 marine steam turbine
.3 marine gas turbine
.4 marine steam boiler

Theoretical knowledge
Thermodynamics and heat transmission
Mechanics and hydromechanics
Propulsive characteristics of diesel engines, steam
and gas turbines including speed, output and fuel consumption
Heat cycle, thermal efficiency and heat balance of the
following
.1 marine diesel engine
.2 marine steam turbine
.3 marine gas turbine
.4 marine steam boiler
Refrigerators and refrigeration cycle
Physical and chemical properties of fuels and lubricants
Technology of materials
Naval architecture and ship construction, including
damage control

Course

SJO168 Förbränningsmotorteknik
SJO061 Ång och kylanläggningar
SJO168 Förbränningsmotorteknik
SJO061Ång och kylanläggningar

SJO700 Termodynamik & strömningslära
SJO168 Förbränningsmotorteknik
SJO061 Ång och kylanläggningar

SJO168 Förbränningsmotorteknik
SJO061 Ång och kylanläggningar
SJO168 Förbränningsmotorteknik
SJO061 Ång och kylanläggningar
SJO061 Ång och kylanläggningar
LNB484 Underhållsteknik
SJO560 Fartygsmaskinsystem
SJO546 Skepps och lastsäkerhet

Practical knowledge
Start up and shut down main propulsion and
auxiliary machinery, including associated systems
Operating limits of propulsion plant
The efficient operation, surveillance, performance assessment
and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary
machinery
Functions and mechanism of automatic control for
main engine
Functions and mechanism of automatic control for auxiliary
machinery including but not limited to:

Manage fuel, lubrication and ballast
operations

.1 generator distribution
systems
.2 steam boilers purifier
.3 oil purifier
.4 refrigeration system
.5 pumping and piping
systems
.6 steering gear system
.7 cargo handling
equipment and deck
machinery

LNB726 Avancerad elteknik

Operation and maintenance of machinery, including pumps and
piping systems

LNB484 Underhållsteknik
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Electrical, electronic and control engineering at the management level
Competence
Knowledge
Manage operation of electrical and
electronic control equipment

Manage troubleshooting restoration of
electrical

Theoretical knowledge
Marine electrotechnology, Electronics, Power electronics
Automatic control engineering and safety devices Design
features and system configurations of automatic control
equipment and safety devices for the followings :
.1 main engine
.2 generator and distribution system
.3 steam boiler
Design features and system configurations of operation control
equipment for electrical motors
Design features of high voltage installations Features of
hydraulic and pneumatic control equipment
Practical knowledge
Troubleshooting of electrical and electronic
control equipment
Function test of electrical, electronic control equipment and
safety devices
Troubleshooting of monitoring systems
Software version control

Maintenance and repair at the management level
Competence
Knowledge

Course
LNB032 Grundläggande elteknik

LNB032 Grundläggande elteknik

Course

Manage safe and effective maintenance
and repair procedures

Theoretical knowledge
Marine engineering practice
Practical knowledge
Manage safe and effective maintenance and repair procedures
Planning maintenance including statutory and class
verifications Planning repairs

LNB484 Underhållsteknik

Detect and identify the cause of
machinery malfunctions and correct
faults

Practical knowledge
Detection of machinery malfunction, location of faults and
action to prevent damage
Inspection and adjustment of equipment non-destructive
examination
Practical knowledge safe working practices

LNB484 Underhållsteknik

Ensure safe working practices
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Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level
Competence
Knowledge
Course
Control trim, stability and
Stress

Monitor and control compliance
with legislative requirements and
measures to ensure safety of life at sea
and protection of the marine
environment

Maintain safety and security of the
vessel, crew and passengers and the
operational condition of life-saving,
fire-fighting and other safety systems

Develop emergency and damage
control plans and handle emergency
Situations
Use leadership and managerial skills

Understanding of fundamental principles of ship construction
and the theories and factors affecting
trim and stability and measures necessary to preserve trim and
stability
Knowledge of the effect on trim and stability of a ship in the
event of damage to and consequent flooding of a compartment
and countermeasures to be taken
Knowledge of IMO recommendations concerning
ship stability
Knowledge of relevant
international maritime law embodied in international
agreements and conventions
Regard shall be paid especially to the following subjects:
.1 certificates and other documents required to be carried on
board ships by international conventions, how they may be
obtained and the period of their legal validity
.2 responsibilities under the relevant requirements of the
International Convention on Load Lines
.3 responsibilities under the relevant requirements of the
International Convention for the Safety of Life at Sea
.4 responsibilities under the International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships
.5 maritime declarations of health and the requirements of the
International Health Regulations
.6 responsibilities under international instruments affecting the
safety of the ships, passengers, crew or cargo
.7 methods and aids to prevent pollution of the environment by
ships
.8 knowledge of national legislation for implementing
international agreements
A thorough knowledge of life-saving appliance regulations
(International Convention for the Safety of Life at Sea)
Organization of fire and abandon ship drills
Maintenance of operational condition of life-saving,
fire-fighting and other safety systems
Actions to be taken to protect and safeguard all persons on
board in emergencies
Actions to limit damage and salve the ship following fire,
explosion, collision or grounding
Ship construction, including damage control
Methods and aids for fire prevention, detection and extinction
Functions and use of life-saving appliances
Knowledge of shipboard personnel management and training
A knowledge of international maritime conventions and
recommendations, and related national legislation
Ability to apply task and workload management including:
.1 planning and coordination
.2 personnel assignment
.3 time and resource constraints
.4 prioritization
Knowledge and ability to apply effective resource management:
.1 allocation, assignment, and prioritization of resources
.2 effective communication on board and ashore
.3 decisions reflect consideration of team experience
.4 assertiveness and leadership including motivation
.5 obtaining and maintaining situation awareness
Knowledge and ability to apply decision-making techniques:
.1 situation and risk assessment
.2 identify and generate options
.3 select course of action
.4 evaluation of outcome effectiveness
Development, implementation, and oversight of standard
operating procedures

Programbeskrivning SI
Version 2.0

SJO546 Skepps och lastteknik

SJO131 Sjöfartsjuridik

SJO570 Sjöfartensmijöpåverkan

SJO112 Grundläggande säkerhet

SJO112 Grundläggande säkerhet
SJO546 Skepps och Lastteknik
SJO755 Ledarskap ombord

34
Section A-III/4
Mandatory minimum requirements for certification of ratings forming part of a watch in a
manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engineroom
Marine engineering at support level (Vaktgående maskinpersonal)
Competence

Knowledge

Course

Carry out a watch routine appropriate
to the duties of a rating forming
part of an engine-room
watch
Understand orders and be understood
in matters relevant to watchkeeping
duties

Terms used in machinery spaces and names of
machinery and equipment
Engine-room watchkeeping procedures
Safe working practices as related to engine-room
operations
Basic environmental protection procedures
Use of appropriate internal communication system
Engine-room alarm systems and ability to distinguish
between the various alarms, with special reference to fireextinguishing gas alarms
Safe operation of boilers

SJO726 Fartygsförlagd utbildning

Knowledge of emergency duties
Escape routes from machinery spaces
Familiarity with the location and use of fire-fighting
equipment in the machinery spaces

SJO726 Fartygsförlagd utbildning

For keeping a boiler watch:
Maintain the correct water
levels and steam pressures
Operate emergency
equipment and apply
emergency procedures
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Section A-III/5
Specification of minimum standard of competence for ratings as able seafarer engine in
manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned eningeroom
Marine engineering at the support level
Competence

Knowledge

Course

Contribute to a safe engineering watch

Ability to understand orders and to communicate with the
officer of the watch in matters relevant to
watchkeeping duties
Procedures for the relief, maintenance and handover of a watch
Information required to maintain a safe watch
Basic knowledge of the function and operation of
main propulsion and auxiliary machinery
Basic understanding of main propulsion and auxiliary
machinery control pressures,
temperature and levels
Knowledge of the function and operation of fuel system and oil
transfer operations,
including:
.1 preparations for fuelling
and transfer operations
.2 procedures for
connecting and
disconnecting fuelling and transfer hoses
.3 procedures relating to incidents that may arise
during fuelling or transferring operation
.4 securing from fuelling and transfer operations
.5 ability to correctly measure and report tank
levels
Knowledge of the safe function, operation and
maintenance of the bilge and ballast systems, including:
.1 reporting incidents associated with transfer
operations
.2 ability to correctly measure and report tank levels
Safe operation of equipment, including:
.1 valves and pumps
.2 hoists and lifting equipment
.3 hatches, watertight doors, ports and related
equipment
Ability to use and understand basic crane, winch and hoist
signals

SJO726 Fartygsförlagd utbildning

Contribute to the monitoring
and controlling of an
engine-room watch

Contribute to fuelling and oil
transfer operations

Contribute to bilge and
Ballast operations

Contribute to the operation
of equipment and machinery

SJO555 Grundläggande
fartygsmaskinteknik

SJO726 Fartygsförlagd utbildning

SJO726 Fartygsförlagd utbildning

SJO726 Fartygsförlagd utbildning

Electrical electronical and control engineering at the support level
Competence

Knowledge

Course

Safe use of electrical equipment

Safe use and operation of electrical equipment,
including:
.1 safety precautions before commencing work or
repair
.2 isolation procedures
.3 emergency procedures
.4 different voltages on board
Knowledge of the causes of electric shock and
precautions to be observed to prevent shock

SSY032 Grundläggande elteknik
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Maintenance and repair at the support level
Competence

Knowledge

Course

Contribute to shipboard
Maintenance and repair

Knowledge of surface preparation techniques
Ability to use painting, lubrication and cleaning
materials and equipment
Knowledge of safe disposal of waste materials
Ability to understand and execute routine maintenance and
repair procedures
Understanding manufacturer’s safety
guidelines and shipboard instructions
Knowledge of the application, maintenance and
use of hand and power tools and measuring instruments and
machine tools
Knowledge of metal work

LNB660 Motor/verkstad

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level
Competence

Knowledge

Course

Contribute to the handling of
Stores
Apply precautions and contribute to the
prevention of
pollution to the marine
environment

Knowledge of procedures for safe handling, stowage and
securing of stores
Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution
of the marine environment
Knowledge of use and operation of anti-pollution
equipment
Knowledge of approved methods for disposal of
marine pollutants
Working knowledge of safe working practices and
personal shipboard safety, including:
.1 electrical safety
.2 lockout/tagout
.3 mechanical safety
.4 permit to work systems
.5 working aloft
.6 working in enclosed spaces
.7 lifting techniques and methods of preventing
back injury
.8 chemical and biohazard safety
.9 personal safety equipment

FFU1

Apply occupational health and
Safety procedures
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Table A-V/1-1-1
Specification of minimum standard of competence in basic training for oil and chemical
tanker cargo operations
Competence

Knowledge

Course

Contribute to the safe cargo
operation of oil and
chemical tankers

Basic knowledge of tankers:
.1 types of oil and chemical tankers
.2 general arrangement and construction
Basic knowledge of cargo operations:
.1 piping systems and valves
.2 cargo pumps
.3 loading and unloading
.4 tank cleaning, purginggas freeing and inerting
Basic knowledge of the physical properties of oil and
chemicals:
.1 pressure and temperature; including vapour
pressure/temperature relationship
.2 types of electrostatic charge generation
.3 chemical symbols
Knowledge and understanding of tanker safety culture and
safety management
Basic knowledge of the hazards associated with
tanker operations, including:
.1 health hazards
.2 environmental hazards
.3 reactivity hazards
.4 corrosion hazards
.5 explosion and flammability hazards
.6 sources of ignition, including electrostatic hazards
.7 toxicity hazards
.8 vapour leaks and clouds
Basic knowledge of hazard controls:
.1 inerting, water padding, drying agents and
monitoring techniques
.2 anti-static measures
.3 ventilation
.4 segregation
.5 cargo inhibition
.6 importance of cargo compatibility
.7 atmospheric control
.8 gas testing
Understanding of information on a Material Safety Data Sheet
(MSDS)
Tanker fire response organization and action to be
taken
Fire hazards associated with cargo handling and
transportation of hazardous and noxious liquids in bulk
Fire-fighting agents used to extinguish oil and chemical fires
Fixed fire-fighting foam system operations
Portable fire-fighting foam operations
Fixed dry chemical system operations
Spill containment in relation to fire-fighting operations
Basic knowledge of emergency procedures
including emergency shutdown

SJO546 Skepps och lastteknik

Take precautions to prevent
Hazards

Carry out fire-fighting
Operations

Respond to emergencies
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Table A-V/1-1-2
Specification of minimum standard of competence in advanced training for oil tanker cargo

operations
Competence

Knowledge

Course

Ability to safely perform
and monitor all cargo
operations

Design and characteristics of an oil tanker
Knowledge of oil tanker design, systems and
equipment, including:
.1 general arrangement and construction
.2 pumping arrangement and equipment
.3 tank arrangement, pipeline system and tank
venting arrangement
.4 gauging systems and alarms
.5 cargo heating systems
.6 tank cleaning, gas-freeing and inerting systems
.7 ballast system
.8 cargo area venting and accommodation ventilation
.9 slop arrangements
.10 vapour recovery systems
.11 cargo-related electrical and electronic control
system
.12 environmental protection equipment including Oil
Discharge Monitoring Equipment (ODME)
.13 tank coating
.14 tank temperature and pressure control systems
.15 fire-fighting systems
Knowledge of pump theory and characteristics, including types
of cargo pumps and their safe operation
Proficiency in tanker safety culture and implementation of
safety management system
Knowledge and understanding of monitoring
and safety systems, including the emergency shutdown

SJO546 Skepps och lastsäkerhet

Loading, unloading, care and handling of cargo
Ability to perform cargo measurements and
calculations
Knowledge of the effect of bulk liquid cargoes on trim, stability
and structural integrity
Knowledge and understanding of oil cargo-related operations
including:
.1 loading and unloading plans
.2 ballasting and deballasting
.3 tank cleaning operations
.4 inerting
.5 gas freeing
.6 ship-to-ship transfers
.7 load on top
.8 crude oil washing

Familiarity with physical
and chemical properties of oil cargoes

Take precautions to prevent
hazards

Development and application of cargo-related operation plans,
procedures and checklists
Ability to calibrate and use monitoring and gas-detection
systems, instruments and equipment
Ability to manage and supervise personnel with
cargo-related responsibilities
Knowledge and understanding of the physical
and chemical properties of oil cargoes
Understanding the information contained in a
Material Safety Data Sheet
(MSDS)

Knowledge and understanding of the hazards
and control measures associated with oil tanker
cargo operations including:
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.1 toxicity
.2 flammability and explosion
.3 health hazards
.4 inert gas composition
.5 electrostatic hazards
Knowledge and understanding of dangers of non-compliance
with relevant rules/regulations

Apply occupational health and
Safety precautions

Knowledge and understanding of safe working practices
including risk assessment and personal
shipboard safety relevant to oil tankers:
.1 precautions to be taken when entering enclosed
spaces including correct use of different types of
breathing apparatus
.2 precautions to be taken before and during repair
and maintenance work
.3 precautions for hot and cold work
.4 precautions for electrical safety
.5 use of appropriatePersonal Protective Equipment (PPE)

SJO546 Skepps och lastsäkerhet

Respond to emergencies

Knowledge and understanding of oil tanker
emergency procedures,
including:
.1 ship emergency response plans
.2 cargo operations emergency shutdown
.3 actions to be taken in the event of failure of
systems or services essential to cargo
.4 fire-fighting on oil tankers
.5 enclosed space rescue
.6 use of a Material Safety Data Sheet (MSDS)
Actions to be taken following collision, grounding, or spillage
Knowledge of medical first aid procedures on board oil tankers
Understanding of procedures
to prevent pollution of the
atmosphere and the
environment
Knowledge and understanding of relevant
provisions of the International Convention for
the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) as amended
and other relevant
IMO instruments, industry guidelines and port
regulations as commonly applied

SJO546 Skepps och lastsäkerhet

Take precautions to prevent
pollution of the environment

Monitor and control compliance
with legislative requirements
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Table A-V/1-1-3
Specification of minimum standard of competence in advanced training for chemical tanker
cargo operations
Competence

Knowledge

Course

Ability to safely perform
and monitor all cargo operations

Design and characteristics of
a chemical tanker
Knowledge of chemical tanker designs, systems, and equipment
including:
.1 general arrangement and construction
.2 pumping arrangement and equipment
.3 tank construction and arrangement
.4 pipeline and drainage systems
.5 tank and cargo pipeline pressure and temperature
control systems and alarms
.6 gauging control systems and alarms
.7 gas-detecting systems
.8 cargo heating and cooling systems
.9 tank cleaning systems
.10 cargo tank environmental control systems
.11 ballast systems
.12 cargo area venting and Accommodation Ventilation
.13 vapour return/recovery systems
.14 fire-fighting systems
.15 tank, pipeline and fittings’ material and coatings
.16 slop management
Knowledge of pump theory and characteristics, including types
of cargo pumps and
their safe operation
Proficiency in tanker safety culture and implementation of
safety management system
Knowledge and understanding of monitoring
and safety systems including the emergency shutdown system

SJO546 Skepps och lastsäkerhet

Loading, unloading, care and
handling of cargo
Ability to perform cargo measurements and
calculations
Knowledge of the effect of bulk liquid cargoes on trim and
stability and structural integrity
Knowledge and understanding of chemical cargo-related
operations including:
.1 loading and unloading plans
.2 ballasting and deballasting
.3 tank cleaning operations
.4 tank atmosphere control
.5 inerting
.6 gas freeing
.7 ship-to-ship transfers
.8 inhibition and stabilization requirements
.9 heating and cooling requirements and
consequences to adjacent cargoes
.10 cargo compatibility and segregation
.11 high viscosity cargoes
.12 cargo residue operations
.13 operational tank entry

Familiarity with physical
and chemical properties of

Development and application of cargo-related operation plans,
procedures and checklists
Ability to calibrate and use monitoring and gas detection
systems, instruments and equipment
Ability to manage and supervise personnel with
cargo-related responsibilities
Knowledge and understanding of the chemical and the physical
properties of noxious liquid substances, including:
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chemical cargoes

Take precautions to prevent
hazards

Apply occupational health and
Safety precautions

Respond to emergencies

Take precautions to
Prevent pollution of the
environment
Monitor and control compliance
with legislative requirements

.1 chemical cargoes
.2 chemical groups and industrial usage
.3 reactivity of cargoes
Understanding theinformation contained in a
Material Safety Data Sheet(MSDS)
Knowledge and understanding of the hazards
and control measures associated with chemical
tanker cargo operations including:
.1 flammability and explosion
.2 toxicity
.3 health hazards
.4 inert gas composition
.5 electrostatic hazards
.6 reactivity
.7 corrosivity
.8 low-boiling point cargoes
.9 high density cargoes
.10 solidifying cargoes
.11 polymerizing cargoes
Knowledge and understanding of dangers of
non-compliance with relevant rules/regulations

SJO546 Skepps och lastsäkerhet

Knowledge and understanding of safe working practices
including risk assessment and personal
shipboard safety relevant to chemical tankers:
.1 precautions to be taken when entering enclosed
spaces including correct use of different types of
breathing apparatus
.2 precautions to be taken before and during repair
and maintenance work
.3 precautions for hot and cold work
.4 precautions for electrical safety
.5 use of appropriatePersonal Protective Equipment (PPE)
Knowledge and understanding of chemical tanker emergency
procedures, including:
.1 ship emergency response plans
.2 cargo operations emergency shutdown
.3 actions to be taken in the event of failure of
systems or services essential to cargo
.4 fire fighting on chemical tankers
.5 enclosed space rescue
.6 cargo reactivity
.7 jettisoning cargo
.8 use of a Material Safety Data Sheet (MSDS)
Actions to be taken following collision, grounding, or spillage
Knowledge of medical first aid procedures on board
chemical tankers with reference to Medical First
Aid Guide (MFAG)
Understanding of procedures to prevent pollution of the
atmosphere and the environment

SJO546 Skepps och lastsäkerhet

Knowledge and understanding of relevant provisions of the
International Convention for
the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) and other
relevant IMO instruments, industry
guidelines and port regulations as commonly
applied
Proficiency in the use of the IBC Code and related
documents

SJO546 Skepps och lastsäkerhet
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A-VI/1-1
Specification of minimum standards of competence in personal survivals techniques
Competence

Knowledge

Course

Survive at sea in the event of ship
abandonment

Types of emergency situations which may occur, such as
collision, fire, foundering

SJO112 Grundläggande säkerhet

Types of life-saving appliances normally carried on ships
Equipment in survival craft
Location of personal life-saving appliances
Principles concerning survival, including:
1. value of training and drills
2. personal protective clothing and equipment
3. need to be ready for any emergency
4. actions to be taken when called to survival craft
stations
5. actions to be taken when required to abandon ship
6. actions to be taken when in the water
7. actions to be taken when aboard a survival craft
8. main dangers to survivors

A-VI/1-2
Specification of minimum standard of competence in fire prevention and fire figthing
Competence

Knowledge

Course

Minimize the risk of fire and maintain
a state of readiness to respond to
emergency situations involving fire

Shipboard fire-fighting organization

SJO112 Grundläggande säkerhet

Fight and extinguish fires

Location of fire-fighting appliances and emergency escape
routes
The elements of fire and explosion (the fire triangle)
Types and sources of ignition
Flammable materials, fire hazards and spread of fire
The need for constant vigilance
Actions to be taken on board ship
Fire and smoke detection and automatic alarm systems
Classification of fire and applicable extinguishing agents
Fire-fighting equipment and its location on board
Instruction in:
1. fixed installations
2. fire fighter’s outfits
3. personal equipment
4. fire-fighting appliances and equipment
5. fire-fighting methods
6. fire-fighting agents
7. fire-fighting procedures
8. use of breathing apparatus for fighting fires and
effecting rescues
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A-VI/1-3
Specification of minimum standard of competence in elementary first aid
Competence

Knowledge

Course

Take immediate action upon
encountering an accident or other
medical emergency

Assessment of needs of casualties and threats to own safety
Appreciation of body structure and functions

SJO112 Grundläggande säkerhet

Understanding of immediate measures to be taken in cases of
emergency, including the ability to:
1. position casualty
2. apply resuscitation techniques
3. control bleeding
4. apply appropriate measures of basic shock
management
5. apply appropriate measures in event of burns and
scalds, including accidents caused by electric current
6. rescue and transport a casualty
7. improvise bandages and use materials in emergency
kit

Programbeskrivning SI
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A-VI/1-4
Specification of minimum standard of competence in personal safety and social
responsibilities
Competence

Knowledge

Course

Comply with emergency procedures

Types of emergency which may occur, such as collision, fire,
foundering

SJO112 Grundläggande säkerhet

Knowledge of shipboard contingency plans for response to
emergencies
Emergency signals and specific duties allocated to crew
members in the muster list; muster stations; correct use of
personal safety equipment
Action to take on discovering potential emergency, including
fire, collision, foundering and ingress of water into the ship
Action to take on hearing emergency alarm signals
Value of training and drills
Knowledge of escape routes and internal communication and
alarm systems
Take precautions to prevent pollution
of the marine environment

Basic knowledge of the impact of shipping on the marine
environment and the effects of operational or accidental
pollution on it
Basic environmental protection procedures
Basic knowledge of complexity and diversity of the marine
environment

SJO570 Sjöfartens miljöpåverkan

Observe safe working practices

Importance of adhering to safe working practices at all times
Safety and protective devices available to protect against
potential hazards aboard ship
Precautions to be taken prior to entering enclosed spaces
Familiarization with international measures concerning accident
prevention and occupational health

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Contribute to effective
communications on board ship

Understand the principles of, and barriers to, effective
communication between individuals and teams within the ship
Ability to establish and maintain effective communications

SJO555 Grundläggande maskinteknik
Engelska

Contribute to effective human
relationships on board ship

Importance of maintaining good human and working
relationships aboard ship
Basic teamworking principles and practice, including conflict
resolution
Social responsibilities; employment conditions; individual
rights and obligations; dangers of drug and alcohol abuse

SJO755 Ledarskap ombord

Understand and take necessary actions
to control fatigue

Importance of obtaining the necessary rest
Effects of sleep, schedules, and the circadian rhythm on fatigue
Effects of physical stressors on seafarers
Effects of environmental stressors in and outside the ship and
their impact on seafarers
Effects of schedule changes on seafarer fatigue

SJO755 Ledarskap ombord
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Table A-VI/3
Mandatory minimum training in advanced fire fighting
Competence

Knowledge

Course

Control fire-fighting operations aboard
ships

Fire-fighting procedures at sea and in port with particular
emphasis on organization, tactics and command
Use of water for fire-extinguishing, the effect on ship stability,
precautions and corrective procedures
Communication and co-ordination during fire-fighting
operations
Ventilation control, including smoke extractor

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Control of fuel and electrical systems
Fire-fighting process hazards (dry distillation, chemical
reactions, boiler uptake fires, etc.)
Firefighting involving dangerous goods
Fire precautions and hazards associated with the storage and
handling of materials (paints, etc.)
Management and control of injured persons
Procedures for co-ordination with shore-based fire fighters
Organize and train fire parties

Preparation of contingency plans
Composition and allocation of personnel to fire parties
Strategies and tactics for control of fires in various parts of the
ship

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Inspect and service fire-detection and extinguishing systems and equipment

Fire-detection systems; fixed fire-extinguishing systems;
portable and mobile fire-extinguishing equipment including
appliances, pumps and rescue, salvage, life-support, personal
protective and communication equipment
Requirements for statutory and classification survey

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Investigate and compile reports on
incidents involving fire

Assessment of cause of incidents involving fire

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

A-VI/4
Mandatory minimum requirements related to medical first aid and medical care
Competence

Knowledge

Course

Apply immediate first aid in the event
of accident or illness on board

First-aid kit
Body structure and function
Toxicological hazards on board, including use of the Medical
First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous
Goods (MFAG) or its national equivalent

SJO112 Grundläggande säkerhet

Examination of casualty or patient
Spinal injuries
Burns, scalds and effects of heat and cold
Fractures, dislocations and muscular injuries
Medical care of rescued persons
Radio medical advice
Pharmacology
Sterilization
Cardiac arrest, drowning and asphyxia
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A-VI/5
Specification of minimum standard of competence for ship security officers
Competence

Knowledge

Course

Maintain and supervise the
implementation of a ship security plan

Knowledge of international maritime security policy and
responsibilities of Governments, companies and designated
persons, including elements that may relate to piracy and armed
robbery

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Knowledge of the purpose for and the elements that make up a
ship security plan, related procedures and maintenance of
records, including those that may relate to piracy and armed
robbery
Knowledge of procedures to be employed in implementing a
ship security plan and reporting of security incidents
Knowledge of maritime security levels and the consequential
security measures and procedures aboard ship and in the port
facility environment
Knowledge of the requirements and procedures for conducting
internal audits, on-scene inspections, control and monitoring of
security activities specified in a ship security plan
Knowledge of the requirements and procedures for reporting to
the company security officer any deficiencies and nonconformities identified during internal audits, periodic reviews,
and security inspections
Knowledge of the methods and procedures used to modify the
ship security plan

Knowledge of security-related contingency plans and the
procedures for responding to security threats or breaches of
security, including provisions for maintaining critical operations
of the ship/port interface, including also elements that may relate
to piracy and armed robbery

Working knowledge of maritime security terms and definitions
including elements that may relate to piracy and armed robbery
Assess security risk, threat, and
vulnerability

Knowledge of risk assessment and assessment tools
Knowledge of security assessment documentation including the
Declaration of Security
Knowledge of techniques used to circumvent security measures
including those used by pirates and armed robbers
Knowledge enabling recognition, on a non-discriminatory basis,
of persons posing potential security risks
Knowledge enabling recognition of weapons, dangerous
substances and devices and awareness of the damage they can
cause
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Knowledge of crowd management and control techniques, where
appropriate
Knowledge in handling sensitive security-related information
and security-related communications
Knowledge of implementing and coordinating searches
Knowledge of the methods for physical searches and nonintrusive inspections
Undertake regular inspections of the
ship to ensure that appropriate security
measures are implemented and
maintained

Knowledge of the requirements for designating and monitoring
restricted areas
Knowledge of controlling access to the ship and to restricted
areas on board ship
Knowledge of methods for effective monitoring of deck areas
and areas surrounding the ship

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Knowledge of security aspects relating to the handling of cargo
and ship’s stores with other shipboard personnel and relevant
port facility security officers
Knowledge of methods for controlling the embarkation,
disembarkation and access while on board of persons and their
effects
Ensure that security equipment and
systems, if any, are properly operated,
tested and calibrated

Knowledge of the various types of security equipment and
systems and their limitations including those that could be used
in case of attacks of pirates and armed robbers
Knowledge of the procedures, instructions and guidance on the
use of ship security alert systems
Knowledge of the methods for testing, calibrating, and
maintaining security systems and equipment, particularly whilst
at sea

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Encourage security awareness and
vigilance

Knowledge of training, drill and exercise requirements under
relevant conventions, and codes and IMO circulars including
those relevant to anti-piracy and anti-armed robbery
Knowledge of the methods for enhancing security awareness and
vigilance on board
Knowledge of the methods for assessing the effectiveness of
drills and exercises

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet
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A-VI/6
Mandatory minimum requirements for security-related training and instruction for all
seafarers
Specification of minimum standard of competence in security awareness
Competence

Knowledge

Course

Contribute to the enhancement of
maritime security through heightened
awareness

Basic working knowledge of maritime security terms and
definitions
Basic working knowledge of maritime security terms and
definitions including elements that may relate to piracy and
armed robbery
Basic knowledge of international maritime security policy and
responsibilities of Governments, companies and persons

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Basic knowledge of maritime security levels and their impact on
security measures and procedures aboard ship and in port
facilities
Basic knowledge of security reporting procedures
Basic knowledge of security-related contingency plans
Recognition of security threats

Basic knowledge of techniques used to circumvent security
measures
Basic knowledge enabling recognition of potential security
threats including elements that may relate to piracy and armed
robbery
Basic knowledge enabling recognition of weapons, dangerous
substances and devices and awareness of the damage they can
cause
Basic knowledge in handling security-related information and
security-related communications

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Understanding of the need for and
methods of maintaining security
awareness and vigilance

Basic knowledge of training, drill and exercise requirements
under relevant conventions, codes and IMO circulars including
those relevant for anti-piracy and anti-armed robbery

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

A-/VI/6-2
Specifications of minimum standards of competence for seafarers with designated security
duties
Competence

Knowledge

Course

Maintain the conditions set

Working knowledge of maritime security terms and definitions
including elements that may relate to piracy and armed robbery

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

forth in a ship security plan
Knowledge of international maritime security policy and
responsibilities of Governments, companies and persons
including working knowledge of elements that may relate to
piracy and armed robbery
Knowledge of maritime security levels and their impact on
security measures and procedures aboard ship and in the port
facilities
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Knowledge of security reporting procedures
Knowledge of procedures for drills and exercises requirements
under relevant conventions, codes and IMO circulars including
working knowledge of those that may relate to piracy and armed
robbery
Knowledge of the procedures for conducting inspections and
surveys and for the control and monitoring of security activities
specified in a ship security plan
Knowledge of security-related contingency plans and the
procedures for responding to security threats or breaches of
security, including provisions for maintaining critical operations
of the ship/port interface, and including also working knowledge
of those that may relate to piracy and armed robbery
Recognition of security risks and
threats

Knowledge of security documentation including the Declaration
of Security

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Knowledge of techniques used to circumvent security measures
including those used by pirates and armed robbers
Knowledge enabling recognition of potential security threats
Knowledge enabling recognition of weapons, dangerous
substances, and devices and awareness of the damage they can
cause
Knowledge of crowd management and control techniques, where
appropriate
Knowledge in handling security-related information and
security-related communications
Knowledge of the methods for physical searches and nonintrusive inspections
Undertake regular security inspections
of the ship

Knowledge of the techniques for monitoring restricted areas

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet

Knowledge of controlling access to the ship and to restricted
areas on board ship
Knowledge of the techniques for monitoring restricted areas
Knowledge of controlling access to the ship and to restricted
areas on board ship
Proper usage of security equipment
and systems, if any

General knowledge of various types of security equipment and
systems, including those that could be used in case of attacks of
pirates and armed robbers, including their limitations
Knowledge of the need for testing, calibrating, and maintaining
security systems and equipment, particularly whilst at sea
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Kurs

Bilaga 2 – Kursbeskrivningar
Syfte

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

MVE335 Matematik 1

Studenten skall efter genomgångna
delkurser ha
kunskaper inom de delar av matematiken
som behövs för tillämpning och
förståelse av de yrkesrelaterade ämnen
som läses inom programmet.

Tillämpa grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom
aritmetik, algebra, geometri, trigonometri och vektorräkning inom
övriga kurser på programmet.

SJO555 Grundläggande
Fartygsmaskinteknik

Kursen ger grundläggande kunskaper om
funktion och uppbyggnad av tekniska
system inom fartygsmaskintekniska
anläggningar, kännedom om de
tillhörande hjälpsystem som är
nödvändiga för anläggningens funktion
samt kunskap om grundläggande
ritteknik. I kursen ger man även en
introduktion till den engelska som
förekommer inom yrket särskilt med
avseende på säkerhetsterminologi och
tekniskt vokabulär.

Förklara hur ett fartygsmaskinsystem är uppbyggt med avseende på
driftsförhållande
- Förklara vad respektive system i fartyget behöver för att kunna fungera
under normala driftsförhållanden
- Förklara den grundläggande konstruktionen hos en dieselmotor med
dess kring system
- Rita och läsa en tillverkningsritning som uppfyller gällande ritnormer
- Använda grundläggande säkerhetsterminolog på engelska

SJO112 Grundläggande
säkerhet

Att ge alla studerande, som är delaktiga i
säkerhetsorganisationen ombord på
fartyg, kunskap om grundläggande
säkerhetsutbildning, före studerande
mönstrar ombord på fartyg samt att
praktiskt tillämpa genomgången
teoretisk kunskap ombord på
övningsfartyg

- Tillämpa grundläggande kunskaper i säkerhet och ha socialt ansvar vad
avser marin miljö och skydd, samt överlevnadsteknik i händelse av
fartygs övergivande
- Tillämpa första hjälp i händelse av olycka eller sjukdom ombord
- Ingripa och genomföra grundläggande åtgärder i brandskydd och
brandbekämpning ombord
- Ta befälet på en räddningsfarkost. Hantera maskin i räddningsfarkost
eller räddningsbåt. Sköta och tillämpa första hjälp på överlevande och
hantera räddningsfarkost efter övergivande av fartyg
- Använda lokaliseringsutrustning inkluderat kommunikation,
signalerings- och pyroteknisk utrustning

SJO560
Fartygsmaskinsystem

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om
funktion
och uppbyggnad av tekniska system inom
skeppsanläggningar samt kännedom om
de tillhörande hjälpsystem som är
nödvändiga för anläggningens funktion.
Kursen ska även ge kunskaper i
grundläggande materialteknik.

- Redogöra för olika kringsystem i ett fartygsmaskinrum
- Redogöra för vilka krafter som påverkar ett fartyg och hur det påverkar
energiförbrukningen.
- Redogöra för grundläggande materialteknik
- Redogöra för hur en tranmissionsväxel fungerar

SSY032 Grundläggande
elteknik

Kursen syftar till att ge säkra
baskunskaper om elteknikens fysikaliska
och elektriska grunder. Den skall
samtidigt ge förståelse och kunskap om
funktion och konstruktion hos elektriska

ha kunskaper om elsäkerhet och de grundläggande kunskaperna i ellära
samt kunskaper inom växelströmsteorin.
Kursen har också som mål att ge eleven kunskaper om uppbyggnad, drift
och handhavandet av mindre elproduktionsanläggningar samt
dokumentationen kring desamma

Programbeskrivning SI
Version 2.0

51
komponenter, utrustningar och system
som ingår i moderna industri- och
energianläggningar.
MVE340 Matematik 2

Studenten skall efter kursen ha
kunskaper inom de delar av matematiken
som behövs för tillämpning och
förståelse av de yrkesrelaterade ämnen
som läses inom programmet.

förstå och använda elementär matematisk analys och linjär algebra och
kunna tillämpa kunskaperna i övriga kurser på programmet

SSY036 Styrteknik

Ge grundläggande insikt i och kunskaper
om de metoder och den utrustning som
förekommer vid styrning av processer,
maskiner och andra anläggningar.

- formulera logiska villkor i form av boolska uttryck och i schemaform.
- tolka och konstruera scheman med elektriska reläer.
- redogöra för ingående komponenter samt tolka och konstruera
elektriska anläggningsscheman.
- redogöra för de vanligaste komponenterna som ingår i pneumatiska
system.
- redogöra för de vanligaste komponenterna som ingår i hydrauliska
system.
- tolka och konstruera schema för enklare pneumatiska styrningar.
- tolka och konstruera schema för enklare hydrauliska styrningar.
- utveckla, komplettera och felsöka styrprogram för förreglingar och
sekvensstyrningar gjorda för industriella programmerbara styrsystem
(PLC).
- känna till innebörden av återkopplat system.

SJO700 Strömningslära och
termodynamik

Kursen skall ge grundläggande kunskaper
inom termodynamik och strömningslära
som grund för de fortsatta studierna.

Förklara hydrostatik.
- Kunna tillämpa kontinuitetsekvationen.
- Kunna tillämpa Bernoullis ekvation.
- Förklara laminär och turbulent strömning.
- Förklara strömning i rörledning.
- Beräkna tryckfall vid strömning i rörledning.
- Förklara uppbyggnaden av ett rörsystem.
- Förklara arbetsprincipen för turbopumpar.
- Förklara pumpars funktion och driftförutsättningar.
- Förklara fläktars funktion och driftförutsättningar.
- Använda allmän termodynamik.
- Beräkna värmemängdsändring och specifik värmekapacitet.
- Förklara andra huvudsatsen och entropi.
- Använda kretsprocesser.
- Använda termodynamikens första huvudsats för öppna system.
- Förklara ångors termodynamik.
- Kunna tillämpa värmeöverföring.
- Förklara värmeväxlares konstruktion och dimensionering
- Beräkna värmeöverföring i en värmeväxlare

Strömningsläran syftar till att ge grundläggande kunskaper om hydrostatik och
hydrodynamik. Kontinuitetsekvation och
Bernoullis ekvation är väsentliga delar
som studenten skall ha goda kunskapar
om. Pumpar och fläktar är väsentliga
maskinen inom en sjöingenjörs arbetsområde. Studenten skall efter avslutad
kurs ha god förståelse för dessa maskiner
och dess samverkan med omgivande
system.
Termodynamiken skall ge förståelse för
den grundläggande termodynamiken,
grundläggande ideala kretsprocesser,
värmeöverföring samt värmeväxlare.
LNB726 Avancerad elteknik

Kursens syfte är att ge grundläggande
insikter och kunskaper om den
elutrustning som används i större
produktions- och fartygsanläggningar.

Kursen har som mål att ge studenterna kunskaper om uppbyggnad ,
drift
och handhavande av elproduktionsanläggningar samt kunskaper om
generatorsystem och motordrifter med växelström, med och utan
varvtalsstyrning

LSP193 Marinteknisk
engelska

Kursens övergripande syfte är att
fördjupa studenternas språkkunskaper så
att de skriftligt såväl som muntligt ska

Delkurs 1
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Granska, diskutera och analysera marintekniska texter.
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kunna använda marinengelska som
arbetsspråk inom sitt yrkesområde.
Kursen är integrerad med SJO061 Ångoch Kylteknik. Kursen är delad i två
moduler enligt nedan:

- Författa en strukturerad reflekterande/kommenterande text av
relevans inom disciplinen.
- Reflektera kring kamratrespons och lärande.
- Visa förståelse för marintekniska texter genom att kritiskt resonera,
analysera och reflektera över marintekniskt innehåll.

Delkurs 1 syftar till att:
- öka den kritiska läsförmågan och
förståelsen av texter med marinteknisk
inriktning.
- utveckla studenternas allmänna
språkfärdighet och vokabulär i
författandet av strukturerade texter med
marintekniskt innehåll.

Delkurs 2
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Förmedla tekniskt innehåll skriftligen och muntligen genom att författa
enklare strukturerade texter och muntligen presentera domänspecifikt
innehåll.
- Visa ökad kommunikativ förmåga på engelska och kunskaper om
kommunikationssituationer med direkt professionellt anknytning.

Delkurs 2 syftar till att:
- utveckla studenternas förmåga att på
facklig engelska kunna redogöra för
kortare tekniska rapporter, skriftligen
och muntligen.
- kritiskt granska och analysera
marintekniskt innehåll.
- öka den allmänna medvetenheten om
engelsk språkfärdighet och språklära
SJO061 Ång- och
kylanläggningar

Kursen syftar till att ge kunskap om
uppbyggnad, funktion och drift av ång-,
kyl- och ventilationsanläggningar, samt
kunskap i att utföra beräkningar på dessa
anläggningar.

- Beskriva uppbyggnad av olika typer av ånganläggningar, samt
funktionen av ingående komponenter
- Förklara hur vattnets/ångans tillstånd ändras i de olika delarna av en
ånganläggning
- Utföra och motivera beräkningar på en ånganläggning och dess
komponenter, såsom beräkning av effekter och verkningsgrader
- Förklara hur olika driftsparametrar påverkar anläggningens
verkningsgrader
- Beskriva ånganläggningens kringutrustning, såsom vattenbehandling
och säkerhetsdetaljer
- Beskriva uppbyggnad av olika typer av kyl- och
ventilationsanläggningar, samt funktionen av ingående komponenter.
- Diskutera fördelar och nackdelar med olika köldmedier, samt viktiga
parametrar att beakta vid en konvertering
- Utföra och motivera beräkningar på kyl- och ventilationsanläggningar,
såsom beräkning av kyleffekt och köldfaktor samt beräkningar på fuktig
luft
- Identifiera problem/fel vid drift av en kylanläggning och föreslå
åtgärder

LET683 Kvalificerad
elpraktik

Kursen skall ge studenten möjlighet att
praktiskt tillämpa de teoretiska
kunskaper i el som är avklarade i den
tidigare maskinbefälsutbildningen. De
praktiska övningarna/laborationerna är
exempel hämtade från den marina miljön
och avser att förbereda studenten i den
kommande yrkesrollen.

Kunna med säkerhet utföra ombord vanligen förekommande elarbeten.
Kunna tillämpa säkerhetsrutiner när det gäller arbete i brandfarliga
utrymmen mm.
Kunna välja rätt mät- och provutrustning.
Kunna välja lämplig metod för utförande av reparation och underhåll.
Kunna tillämpa el-scheman i praktiken.
Kunna utföra installationsarbeten.
Kunna utföra felsökning och reparation på ombord förekommande
manöver- och övervakningssystem.
Kunna utföra kontroll och felsökning samt avhjälpande underhåll på

Kursen skall även uppfylla de krav som
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Sjöfartsverket har på en kurs i operativ
elteknik för att denna skall kunna
ersättas de sex månader el-praktik som
krävs för att studenten skall kunna få ut
sin maskinbefälsbehörighet.

styr, regler och övervakningsutrustning. Kunna arbeta i elsystem
bestående av motorer, generatorer, omformare med tillhörande skydd,
manöver, reglerorgan och driftövervakning.
Kunna ta fram installationsunderlag och ta fram standarder.
Kunna driftsätta och kontrollera elmotoranläggning med tillhörande
automatikutrustning.
Vid installationsarbete kunna tillämpa lagar och föreskrifter.

LNB660
Verkstads/motorteknik

Kursen syftar till att ge kunskap och
färdighet i verkstadsarbete.

- Tillverka reservdelar, läsa tillverkningsritningar, systemritningar, förstå
och tillämpa toleransmätningar på förbränningsmotorer och
kringutrustning. Läsa instruktionsböcker och med dess hjälp utföra
reparationer på ett korrekt, säkert sätt och enligt gällande
miljölagstiftning.
- Redogöra för hur det praktiskt går till att demontera, renovera och
montera förbränningsmotorer med tillhörande system
-Analysera de mätresultat som har gjorts under kursen

LNB484 Underhållsteknik

Kursens syfte är att ge studenterna
kunskaper om olika underhållskoncept,
hantering av bränslen och smörjmedel,
hur underhållet bedrivs ombord samt
bakomliggande orsaker för planeringen
och utförandet av underhållet på ett
fartyg.

Redogöra för olika underhållskoncept
Använda och förstå datorbaserade underhållsystem som används
ombord.
Redogöra för olika begrepp inom driftsäkerhetsteknik
Förklara grunderna för underhållsplanering
Förklara klassningssällskapens roll
Utföra och förstå analyser av pann- och kylvatten.
Identifiera egenskaper och sammansättning av tyngre fartygsbränslen
Definiera grunderna för tribologi; friktion, smörjning och nötning.
Beskriva grundläggande separatorteorier
Skriva en reparationsrapport på engelska och presentera den muntligt

SJO570 Sjöfartens
miljöpåverkan

Öka studenternas medvetenhet och
kunskap om

Redogöra för betydelsen av hållbar utveckling i dess tre huvudsakliga
dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala.
Sätta sjöfartens miljöpåverkan i relation till en större helhet, t.ex.
gentemot andra transportslag och samhället i stort, och verka för
hållbara lösningar
Förklara sjöfartens huvudsakliga påverkan på miljön
Ge exempel på teknik som finns tillgänglig för rening av föroreningar
från fartyg
Sammanfatta huvudsakligt innehåll i det regelverk som styr sjöfartens
miljöpåverkan
Motivera vetenskapens betydelse gentemot de kommersiella
drivkrafternas betydelse för sjöfartens miljöutveckling
Beskriva och följa miljöarbete ombord och miljöutvecklingen inom den
egna professionen
Kommunicera kring sjöfart och miljö med myndigheter och
miljökonsulter

-Begreppet hållbar utveckling
-Sjöfartens roll i resursanvändning och
miljöpåverkan och hur den kan påverkas
-Åtgärdsstrategier och tekniker för luftoch vattenföroreningar från fartyg
-Energieffektivisering i sjöfarten
-Nationella och internationella
styrmedel, regelverk och policies för
samhället

LNB802 Mekanik och
hållfasthetslära

Att ge grundläggande kunskaper om
mekanik, både statik och dynamik, samt
om hållfasthetslära.

- Kunna tillämpa mekanikens lagar och teori på grundläggande
mekanikproblem.
- Använda mekanikens teori för grundläggande beräkningar inom
mekaniken.
- Förklara hur krafter och moment skapar spänningar i enkla kroppar.
- Förutse vilka spänningar som kan tillåtas.
- Visa hur spänningar är kopplade till deformationer i kroppar.
- Beskriva materialsamband för några typmaterial.
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- Använda teorin i hållfasthetsläran för grundläggande belastningsfall.
SJO546 Skepps- och
lastsäkerhet

Kursens syfte är att ge kunskaper om
fartygs byggnad, konstruktionsprinciper,
måttenheter, vissa definitioner samt
färdighet i beräkning av djupgående och
stabilitet vid små krängningsvinklar.
Vidare är syftet är att ge den studerande
goda teoretiska kunskaper i
säkerheten ombord samt hantering av
last och system på olje- och
kemikalietankfartyg.

1. Beskriva ett fartygs konstruktion och huvuddimensioner
2. Relatera de krafter och påkänningar som påverkar ett fartygsskrov
3. Förklara grunderna i fartygs stabilitet
4. Beräkna fartygs stabilitet, flytläge och djupgående
5. Beskriva oljors och kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper
6. Redogöra för de olika systemen ombord på respektive fartygstyp
7. Hantera risker och säkerhet
8. Bedöma fartygs och lasters miljöpåverkan
9. Beräkna ett fartygs bunkerintag

Lastsäkerhetskursen syftar till att ge den
studerande goda teoretiska kunskaper i
hantering och transport av råolja,
oljeprodukter och kemikalier i bulk.
Kursen är inriktad mot säkerhet ombord
samt de operativa delar som rör det
maskintekniska befälets arbetsuppgifter.
Godkänd kurs ger tillsammans med
godkänd brandskyddsutbildning underlag
för de specialbehörigheter som krävs för
hantering av olje- och kemikalielaster i
bulk enligt förordning (2011:1533) om
behörigheter för sjöpersonal.
LEU751 Reglerteknik

Kursen syftar till att ge grundläggande
teoretiska och praktiska kunskaper om
reglerteknik inklusive sådana
komponenter som används vid
konstruktion av reglertekniska system,
speciellt givare. Den ska också ge viss
vana vid simulering av återkopplade och
reglertekniska system med
datorhjälpmedel som Matlab och
Simulink.

Studenten skall efter genomgången kurs ha kunskaper om grunderna i
reglerteknik, där kunskaper om återkopplingsprincipen och PIDregulatorn är speciellt viktiga moment, liksom kunskaper om givare och
vana vid användandet av datorbaserade hjälpmedel för simulering och
dimensionering av reglertekniska system.
Med goda kunskaper menas i detta sammanhang att kunna beräkna,
analysera, dimensionera, simulera, konstruera och underhålla vanligt
förekommande enkelvariabla reglersystem. Detta innefattar bl a val av
komponenter (regulatorer, reglerprinciper och givare), simulering med
förekommande matematisk-teknisk programvara, beräkning av lämpliga
reglerparametrar mm. Det handlar alltså om ett komplext lärande som
kan anses ligga relativt högt på skalan inom Blooms taxonomi. Speciell
fokus i kursen ligger på reglersystem som är vanligt förekommande på
fartyg.

SJO710 Arbetsmiljö och
säkerhet

Del A: Brandkurs
Att ge den studerande de obligatoriska
minimikraven på grundläggande och
fördjupat brandskydd enligt STCW A-VI/3
.

Del A; Brandkurs AFF:
Förklara vilka rutiner som gäller i händelse av brand ombord och själv
leda bekämpningen av denna, samt att ge den studerande de
obligatoriska minimikraven på fördjupat brandskydd enligt STCW
Section A-VI/3 .

Del B: SSO/ISPS
Att ge den studerande grundläggande
kunskaper i säkerhetsarbetet ombord

Del B: SSO (/ISPS)
Ha förståelse och kunskap om de hot som fartyget och fartygets
omgivning kan utsättas för. Att även förstå hur faror och hot kan
upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas, samt grundläggande
kunskaper i skyddsutredning och upprättande av skyddsplan samt
kontakter och samverkan mellan myndigheter, hamn, rederi och fartyg

Del C: Arbetsmiljö
Kursens skall belysa arbetsmiljömässiga
aspekter och den personliga hälsan

Programbeskrivning SI
Version 1.4

55
enligt STCW section A-VI/5, samt krav enligt SOLAS.

inklusive första hjälpen.

Del C; Arbetsmiljö
De bestämmelser som reglerar arbetsmiljön ombord och inom
arbetsmiljöområdet, samt de hälsorisker som man kan utsättas för i
samband med buller, vibrationer och klimat och vid
exponering/hantering av olika kemiska ämnen med hänsyn tagen till
olika gränsvärden i det dagliga arbetet ombord.
Förstå vikten av arbetsskade- och olycksförebyggande åtgärder och
skyddsverksamhet ombord
Använda den personliga skyddsutrustningen som finns tillgänglig i
samband med hantering av farligt gods.
Förstå de hälsorisker som förorsakas av felaktig kosthållning i
kombination med inaktivitet, samt vilka förebyggande åtgärder som den
studerande kan vidta för att motverka ohälsa.
SJO755 Ledarskap ombord

Kursens syfte är att den studerande skall
få en grundläggande förståelse för
samspelet grupp-individ-ledare samt
faktorer som påverkar detta samspel.

Förklara gruppdynamiska processer och mellanmänskliga relationer,
samt hur dessa påverkar samarbete i grupp
- Ge exempel på olika etablerade ledarstilar
- Förklara olika etablerade ledarbeteenden och deras anpassning till
gruppen, situationen och uppgiften
- Identifiera egna ledaregenskaper
- Beskriva chefskap ombord
- Förklara grundläggande genusfrågor
- Förklara modern sjöfarts mångfald och kulturella aspekter
- Förklara olika komponenter i chefsrollen
- Förklara principerna för konflikthantering

SJO132 Juridisk och
ekonomisk översiktskurs

Kursen ger studenten grundläggande
kunskaper i civilrätt, främst inom det
handelsrättsliga området. Kursen skall
vidare höja och förbättra säkerheten till
sjöss genom att studenten får kunskaper
i sjörätt och
nationellt/internationellt
sjösäkerhetsarbete. Genom lösning av
praktiska problem och studie av
domstolarnas rättstillämpning skall
studenten förvärva grundläggande
färdighet i juridisk problemlösning.

Förklara grundläggande juridiska begrepp
- Tillämpa juridisk metod för att lösa rättsliga problem
- Tillämpa grundläggande regelverk inom avtalsrätt, köprätt och
skadeståndsrätt.
- Identifiera sjörättsliga frågeställningar
- Visa god kännedom om förekommande regelverk som berör sjöfarten
internationellt och nationellt
- Visa god kännedom om förekommande regelverk inom arbetsrätt och
arbetsmiljö
- Tillämpa relevanta regelverk inom sjörätten
- Tillämpa relevanta regelverk inom arbetsmiljö och miljöskydd

- Beskriva och förklara en årsredovisnings uppbyggnad och tillhörande
begrepp såsom: balansräkning, resultaträkning och kassaflöde samt
identifiera därtill hörande nyckeltal samt dra slutsatser om företaget
ekonomiska status.
- Förklara de grundläggande befraktningsformerna (bareboat- , timeoch voyagecharter) och dess kostnads och riskfördelning.
- Beräkna en enklare resekalkyl (givna värden) och förklara dess
ingående delar samt relatera dessa till befraktningsform.
- Förklara principerna för liggetidsberäkning (identifiera begrepp som
notice of readiness, notistid, liggetid, vanliga undantag osv)
SJO168
Förbränningsmotorteknik

Kursen syftar till fördjupning inom
området förbränningsmotorer och
gasturbiner

- Ange funktionen för en förbränningsmotor.
- Skissera förbränningsmotorns konstruktion.
- Ange funktionen för en gasturbin.
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SJO707 Projekt i maskin och
driftteknik

Efter avslutad kurs skall studenten även
ha kunskaper om bränslen och
smörjmedel som hanteras ombord på
fartyg.

- Skissera gasturbinens konstruktion.
- Förklara driften av en förbränningsmotorer och gasturbiner.
- Sammanfatta miljökonsekvenser av drift och användning av
förbränningsmotorer och gasturbiner.

Kursen syftar till att vidga studenternas
kunskaper inom; operativ drift av
fartygsmaskinsystem, felsökning av
fartygsmaskinsystem, samt
driftsekonomi.

tillämpa operativ drift och felsökning inom ett fartygsmaskinsystem
Planera den operativa driften av ett komplext fartygsmaskinsystem
Organisera felsökning av fartygsmaskinsystem i maskinsimulatorsystem
Relatera till framdrivningsförluster
Kategorisera driftsekonomiska fall för olika fartygstyper
tillämpa felsökning av fartygsmaskinsystem i operativ maskinsimulator

Studenten kommer att kompetensprövas
i maskinrumssimulatorn enligt STCW
Code.
LEU743 Styr och
reglersystem

För att styra, reglera och
operatörsövervaka processer, maskiner
och
andra anläggningar används idag
komplexa system av decentraliserade
datorbaserade enheter som
kommunicerar via industriella fältbussar.
Syftet med denna kurs är att utifrån
tidigare kurser ge fördjupade
kunskaper i styrning, reglering och
övervakning av processer med hjälp
av moderna datoriserade system.

redogöra för hur ett modernt processtyrsystem är uppbyggt.
- på ett systematiskt sätt programmera ett industriellt styrsystem (PLC).
- konfigurera och bygga operatörsbilder i människa/maskin-interface
(MMI) samt redogöra för de rekommendationer som finns för
processbildsuppbyggnad.
- konfigurera seriell kommunikation mellan styrsystem, operatörssystem
och decentraliserade enheter.
- tolka instrumentschema (P&D-diagram).
- förklara funktionen hos några vanligt förekommande reglersystem på
fartyg.
- förklara betydelsen av ventilval och inverkan av ventilslitage i
reglerkretsar.
- redogöra för formerna för ett projektgenomförande och ha erfarenhet
av att i samarbete med andra lösa en större uppgift på ett systematiskt
sätt.

SJOX07 Examensarbete

Examensarbetet utgör en vital del i
utbildningen och en väsentlig del av
kvalitetssäkringen av respektive
program.

- inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom
utbildningsprogrammets teknikområde inkluderande fördjupad insikt i
aktuellt utvecklingsarbete,
- med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och
hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera dessa på en
fördjupad nivå inom teknikområdet,
- planera och med adekvata metoder genomföra, analysera och värdera
uppgifter inom givna ramar samt föra teoretiskt och metodmässigt
välgrundade resonemang,
- identifiera lämpliga, tillämpa och kritiskt utvärdera metoder i
förhållande till en vald vetenskaplig fråga,
- kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera,
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i
relevant information,
- inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera
frågeställningar avseende teknikens roll i samhället med beaktande av
miljömässiga och etiska aspekter, samt
- muntligt och skriftligt kunna redogöra, för given målgrupp, diskutera
information, problem och lösningar med högt ställda krav på struktur,
formalia och språkbruk samt försvara en vetenskaplig undersökning.

Studenten skall visa förmåga att kritiskt
och självständigt tillvarata, systematisera
och reflektera över erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat och
därigenom bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom yrket samt
spegla utbildningens karaktär och visa
förmåga till yrkesrelaterad
problemlösning.
Examensarbetet syftar till att studenten
skall utveckla fördjupade kunskaper,
förståelse, förmågor och förhållningssätt
inom utbildningens sammanhang.
Examensarbetet skall ligga i slutet av
utbildningen och innebära en fördjupning
och syntes av tidigare förvärvade
kunskaper.
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Det övergripande målet för
examensarbetet är att studenten skall
visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för att självständigt arbeta inom sin
yrkesprofession.
SJO127 Sjötransport av
kondenserade gaser

Kursen syftar till att ge den studerande
goda teoretiska kunskaper i hantering
och transport av kondenserade gaser i
bulk, både ombord på LNG- och LPGfartyg. Kursen är inriktad på säkerhet
ombord samt de operativa delarna med
avseende på det nautiska befälets
arbetsuppgifter.
Godkänd kurs ger tillsammans med
godkänd brandskyddsutbildning underlag
för specialbehörighet ombord på fartyg
som transporterar kondenserade gaser i
bulk enl. 3 kap. 5§ förordning (2007:237)
om behörigheter för sjöpersonal.

1. Beskriva gasers fysikaliska och kemiska egenskaper
2. Redogöra för termodynamiska lagar
3. Redogöra för systemen ombord på ett gastankfartyg
4. Beräkna lastintag
5. Hantera risker och säkerhet
6. Bedöma fartygs- och lasters miljöpåverkan

SJO178 Nautisk
översiktskurs - navigation

Syftet med kursen är att ge studenten
grundläggande kunskap om navigatoriska
faktorer som påverkar utförandet av en
sjöresa och grundläggande kunskaper om
navigationsarbetet ombord.

Redogöra för tidvattnets uppkomst och karaktäristik
(tid/höjd/ström för tidvatten (ATT, standardhamn))
-Redogöra de meteorologiska begrepp och atmosfärens
sammansättning
-Använda och tolka meteorologisk information
-Redogöra för karakteristiken för olika vädersystemen och dess fysiska
samband
-Redogöra hur man inhämtar och tolkar meteorologisk information för
säkert framförande av fartyg

Redogöra för grunderna i följande nautiska instruments funktion.
-ECDIS, Radar, GPS, kompass, logg, automatstyrning och lod
Redogöra för navigationsprocessen
-TSS, farleder (Ruttplanering)
-VTS, SRS (kommunikation/samverkan)

Tillämpa (projektuppgift/simulatorövning):
-Reseplanering (Ruttplanering i sjökort och ECDIS)
-weather routing (Weather routing software)
-TSS, farleder
-VTS, SRS (kommunikation/samverkan)
-loxodrom/storcirkel
-Grund navigering (Kurs/bäring/avstånd, position)
-VTS (kommunikation/samverkan)
-Navigationssystem (använda -ECDIS, Radar, GPS, kompass, logg och lod)
SJO291 Marina risker och
försäkringar

Syftet med kursen är att ge allmän
kunskap om risker, främst i samband
med sjötransport och rederiverksamhet

- Redogöra för hur begreppet risk i allmänhet definieras i
försäkringssammanhang.
- Redogöra för grundläggande principer i försäkringsbolagens
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samt hur dessa risker kan försäkras,
spridas och reduceras. Kursen ger
grundläggande kunskap om de viktigaste
typerna av marina och därtill närliggande
försäkringar; hur de är konstruerade, vad
som omfattas och hur
försäkringsärenden regleras.

riskbedömningar
- Redogöra för samband mellan historiska skaderesultat, villkor och
premienivåer.
- Beskriva marknadens riskfördelning genom co-assurans och reassurans.
- Redogöra för den lagar och överenskommelser som styr den svenska
försäkringsmarknaden
- Definiera och förklara grundprinciper och täckningsområdet för de
viktigaste typerna av rederi- och transportförsäkringar.
- Utifrån givna förutsättningar argumentera kring huruvida skador och
haverier är ersättningsgilla, under vilken försäkring skadorna i så fall
omfattas och vilka villkor som är tillämpliga.

The objective of the course is to give the
students knowledge and tools designing
and analyse the propulsion system of a
large commercial vessel. This involves
knowledge and tools in systems
engineering to be used for preliminary
design of general complex systems and
specifically marine machinery systems.
Attention is given to primary function of
the systems as well as to secondary
requirements and effects including
reliability, economy and environmental
impact. Moreover, the basic
hydrodynamics properties of the
propeller and propeller design principles
will be covered.

After completion of this course, the student should be able to:

SJO786 Avancerade
fartygsoperationer och dess
tekniska aspekter

Ge studenten en introduktion till
avancerade fartygsoperationer och
tekniska system inom offshoreindustrin.

- Inneha grundläggande insikt i olika typer av offshoreoperationer.
- Grundläggande insikt i de regelverk som offshorebranschen omfattas
av.
- Introduktion till olika maskin system för offshore fartyg
- Inneha kännedom om tekniska system som omfattar DP operationer
Offshore
- Förståelse för olika typer av fartygsmodeller samt framdrivningssystem
inom offshore
- Ha en förståelse för underhållsmetodik för offshore fartyg
-Inneha förståelse om arbetsmiljö och ergonomi inom offshore
verksamhet
- Inneha kunskaper i metodik hur man bemöter risker inom offshore.
- Inneha viss kännedom om arktiska offshoreoperationer.

SJO790 Engine room
ergonomics

After the course the students will have
knowledge about basic ergonomics and
an ability to apply it in the engine
department. The students should also
have an understanding of how
ergonomics affect work performance and
safety.

The objective of Engine Room Ergonomics is to provide comprehensive
and applied knowledge of the human factors and ergonomic issues
present in engine rooms. Engine rooms are highly unique, dynamic
environments and are generally designed with little, to no emphasis
placed on the worker, or the conditions and obstacles they face in
performing their duties. This course will lay the foundation of basic
ergonomic principles and provide the tools necessary to critically
evaluate and optimize the engine room working environment with a

SJO740 Marine propulsion
systems

- Understand the abstract function analysis of the machine systems
relating to the requirements of ship owners and other users of the ship.
- To collect information and generate concepts for arbitrary marine
machinery systems.
- Evaluate concepts and develop a general layout of a machinery system.
- Describe and discuss the properties of the systems, document and
communicate the results.
- Understand and discuss the impact of the IMO emission regulations
and the techniques to fulfil these requirements.
- Understand the function of the propeller through principles of
momentum theory.
- Apply the ITTC procedures to determine propeller requirements from
self propulsion tests.
- To choose an appropriate propeller given necessary thrust and
machinery characteristics.
- Understand and discuss the effects of interaction between hull and
propulsor and how this affects the propeller design.
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human-centered approach. Course content will focus on the areas of
physical, cognitive and organizational ergonomics, ranging from topics
on fundamental human biomechanics and anthropometry to task
analyses and economics.
SJO795 Klassningssällskap
och regelverk

Kursen syftar till att studenterna skall
skaffa de kunskaper som krävs för att
förstå klassningssällskapens roll,
arbetsmetoder och de regler som styr
klassningsverksamhet

Förklara klassningssällskapens roll och uppgift.
Relatera till de regler som styr klassningssällskapens arbetsmetoder
Förklara syftet med klassning av ett fartyg
Identifiera myndigheter och överstatliga organ som är kopplade till
klassningsverksamhet.
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