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Hagnýting og þróun tveggja ára starfsnámsbrauta á framhaldsskólastigi
með möguleika á frekara námi á viðkomandi sviði

1. Umsækjandi
Starfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina

Stofnun / Fyrirtæki

Skúlatúni 2
Heimilisfang
0513-26-3989

Banka - og reikningsnúmer stofnunar

421299-3239

Kennitala

105 Reykjavík
Póstfang
edda@idan.is

Netfang

Edda Jóhannesdóttir
Nafn verkefnisstjóra

2. Meðumsækjendur
Sjá samstarfsaðilar
Stofnun

Kennitala

Heimilisfang og póstfang

Netfang

Stofnun

Kennitala

Heimilisfang og póstfang

Netfang

Prenta

3. Verkefnalýsing og áætlun
Heiti verkefnis

Uppsetning námsbrautar fyrir flutningagreinina

Markmið verkefnis
Að setja upp nám fyrir fólk sem starfar eða hyggst starfa innan flutningagreinarinnar.
Á árinu 2012 lét starfsgreinaráðið vinna þarfagreiningu flutningagreinarinnar á sviði menntunar og fræðslu. Helstu
niðurstöður eru að nám í flutningafræðum muni henta fyrirtækjum í greininni á margan hátt. Jafnframt kom fram að
nám í flutningafræðum gæti fjölgað möguleikum fyrir þá sem fallið hafa úr námi (sjá meðfylgjandi skýrslu).
Samkvæmt Hagstofu Íslands starfa um 7% atvinnubærra manna á Íslandi innan samgöngu- og flutningagreinarinnar.
Ekkert heildstætt nám er þó til sem mætir beint þeim þörfum, svo hér er um að ræða nýsköpun í menntunarframboði.
Meirihluti þeirra sem starfa við greinina í dag er fólk með stutta skólagöngu að baki og myndi svona nám veita þeim
viðeigandi námstækifæri, ásamt því að efla til muna starfshæfni þeirra.
Með slíku námi yrði komið til móts við þarfir atvinnulífsins fyrir aukna þekkingu starfsmanna og myndi efla
menntunarstig og íslenskt menntakerfi. Jafnframt gæti námið leitt til frekari menntunar þeirra sem sækja myndu slíkt
nám.
Flutningagreinin er afar mikilvægur þáttur í atvinnulífi og framtíðarmöguleikum þjóðarinnar og miklar kröfur eru gerðar
til hennar um lögleg og fagleg vinnubrögð.
Kröfur eru gerðar til þekkingar í jafnólíkum þáttum og öryggismálum, umhverfismálum, þjónustu, frágangi á farmi,
vörumeðhöndlun, flutningsferlum, gæðaeftirliti, tjónamálum og til þess að viðskiptaskilmálar séu uppfylltir og
lagarammar. Mikilvægi þess að koma á markvissu námi innan greinarinnar er því afar tímabært, sérstaklega ef tekið er
mið af þeim fjölda sem starfar nú þegar við hana hér á landi.

Verkefnislýsing
Unnið verður að tillögu að námsbraut á framhaldsskólastigi fyrir flutningafræði. Sett verða upp markmið, lýsing á
áföngum og uppbygging m.t.t. krafna aðalnámskrár framhaldsskóla (þrep).
Unnið verður upp úr gögnum þarfagreiningar. Hagsmunaaðilar verða beðnir um að fara yfir gögnin og fundað verður
með þeim í framhaldinu um tillögur að námsbraut. Í framhaldinu verður unnið úr niðurstöðum funda með
hagsmunaaðilum.
Afrakstur er skýrsla með tillögum að uppbyggingu námsbrautar í flutningafræðum skv. kröfum aðalnámskrár
framhaldsskóla og kynning fyrir hagsmunaðilum.

Tímasett verkefnaáætlun:
Gert er ráð fyrir að verkefnið verði unnið haustönn 2013 og því lokið um áramótin. Áætlað er að á vorönn 2014 verði
námið kynnt fyrir hagsmunaðilum.

Samstarfsaðilar
Tækniskólinn og Verkmenntaskólinn á Akureyri eru samstarfaðilar starfsgreinaráðsins í verkefninu, sjá
samstarfsyfirlýsingar frá þeim.

4. Kostnaðaráætlun
Verkþættir
Vinna tillögur að námsbraut og áföngum upp úr greiningu, 80 klst x 12.500 =1.000.000,Undirbúningur funda og fundir, 12 klst. x 12.500 =150.000,Unnið úr niðurstöðum funda, 40 x 12.500 = 500.000,Umsýsla og skýrslugerð, 40 klst. x 12.500 = 500.000,Kynning f. hagsmunaaðilum 8 klst. x 12.500 = 100.000,Verkefnastjórn og umsjón 30 klst x 10.600 = 318.000,+ vsk 573.750,Samtals 3.141.750,-

5. Tekjur

Upplýsingar um önnur framlög
Engin önnur framlög

6. Skrá yfir gögn sem fylgja með umsókninni, s.s. samstarfsyfirlýsing
Skýrsla: Þarfagreining fyrir nám í flutningafræðum.
Samstarfsyfirlýsing frá Verkmenntaskólanum á Akureyri
Samstarfsyfirlýsing frá Tækniskólanum.

7. Aðrar upplýsingar vegna umsóknar
Brýnt er að horfa til framtíðar og mikið er framundan hér á norðurslóðum er varðar flutningagreinina. Mikil
rannsóknarvinna stendur yfir í tengslum við norðurhafssiglingar s.s. af hálfu Kínverja, Norðmanna, Kanadamanna og fleiri
ríkja og stórar fjárhæðir eru settar í þær rannsóknir . Afar mikilvægt er fyrir íslenska menntakerfið að fylgjast vel með og
íslenskt samfélag undirbúi sig vel undir aðkomu að framtíðarverkefnum og tækifærum sem munu skapast á komandi
árum og áratugum. Hærra menntunarstig og meiri fagmennska þeirra sem starfa innan flutningagreinarinnar, stuðlar að
því að greinin stendur frekar undir þeim kröfum sem gerðar eru og gerðar verð tl hennar í náinni framtíð samfélaginu
öllu til hagsbóta.

