Sjöfartshögskolans
Kort historik
Föregångaren var Navigationsskolan som bildades 1842. 1980 anslöts
Sjöbefälsskolan till Högskolan i Kalmar. År 2000 ändrades namnet till
Sjöfartshögskolan. Institutionen avslutades 2009 i samband med bildandet av
Linnéuniversitetet. De tidigare handlingarna innan 1980 finns förvarade i
Kalmars kommunarkiv.
Institutionens verksamhet och organisation
Verksamheten leddes av prefekten med befogenheter enligt särskild
beslutsordning. Prefekten utsågs för en tid av fyra år av rektor efter samråd
med institutionen och ansvarade för organisationen och ekonomi, samt
uppföljning och kvalitetskontroll av verksamheten. Prefekten beslutade enligt
fastställd beslutsordning.
Institutionen lydde under Fakultetsnämnden. Vid institutionen fanns en
institutionsstyrelse där mandattiden var 3 år. Styrelsens ansvarsområde
gällde utbildningens innehåll, planering för kompetensutveckling och
internationalisering samt utveckling och säkring av verksamhetens kvalitet.
För organisation från 2002 och framåt se Högskolans organisation, ledning
och beslutsordning, diarienummer 1.1-38/02.
Institutionens utbildning
Inom utbildningsområdet ingick följande ämnesområden:
Nautiska utbildningar
Maskinteknikerutbildningen t o m 1987/88
Sjöingenjörsutbildningen 40 p fr o m 1982/83
Sjöingenjörsutbildningen 120 p fr o m l992/93
Styrmansutbildningen t o m 1987/88
Sjökaptensutbildningen 120 p fr o m 1992/93
Driftingenjörsutbildning fr o m 1988/89 t o m 1996/97
Ingen avgångsklass i driftingenjörsutbildning l995/96
Driftingenjörsutbildning fr o m 2002/03 t o m 2008/09
Driftteknikerutbildning fr o m 2007/08
Radiotelegrafistutbildning
Forskning
Forskarutbildningsämnen bestod av följande:
Exempel på forskningsprojekt:
Estoniaprojektet
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Humanaspekter vid evakuering av passagerarfartyg
Säkerhet och samspel (SÄSAM)

Handlingar kopplade till verksamheten
Utbildning; kursplaner med litteratur, undervisningsmaterial,
tentamensformulär, examensarbeten, sammanställningar av kursvärdering,
schema, studentinformation, registerkort,
Administration; protokoll, diarier, diarieförda handlingar, rapporter,
studiedokumentation, avtal, forskningshandlingar.
Sökingångar till arkivet
Arkivförteckning,
Diarium för ärenden och diarieförda ärenden. Efter 2000 i e-arkiv,
Ärenden kan även finnas i institutionsstyrelsens protokoll,
Betyg söks i Ladok,
Kursplaner finns i arkivet, sorterade efter kursnamn. Kan i många fall även
sökas i diariet, och även i institutionsstyrelsens protokoll (delegeringslista).
Uppsatser finns ordnade efter år. Sorterade efter efternamn. Även register i
arkivbox. Från 2007 även registrerade i Diva.
Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess och gallring
Institutionen tillämpade bland annat Riksarkivets regler, föreskrifter såsom
RA-FS 1991:6 samt RA-FS 1997:6.
Skrivningar i D1c Betygskataloger - särskild prövning utgallrade 19961120
med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 818.
Överlämnande av arkiv eller verksamhet till annan myndighet eller
arkivmyndighet
Något överlämnande har inte gjorts.
Arkivansvar
Ansvarig för arkivverksamheten och diariet var prefekt medan praktiskt
ansvar gällande arkivvård och registrering av diarieförda handlingar ålåg
andra anställda inom institutionen.
Centrala årtal i institutionens historia
År

Händelser

1980

Sjöbefälsskolan ansluts
till Högskolan i
Kalmar.

Anmärkningar
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2000

Namnet ändras till
Sjöfartshögskolan.

2009

Institutionen
avvecklas.

Linnéuniversitetet
bildas.
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