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Promemorian Överlåtelse av förvaltningsuppgift 

till Internationella sjöfartsorganisationen att 

genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda 

examina 
 

Av utredningen framgår att regeringen ska bemyndigas att till Internationella 

sjöfartsorganisationen (IMO) överlåta uppgiften att utfärda examina genom 

World Maritime University (WMU). Förslaget innebär att en förvaltnings-

uppgift som innefattar myndighetsutövning överlåts till en mellanfolklig 

organisation. 

Utredningens förslag medför att det blir möjligt för regeringen att bevilja IMO 

tillstånd att genom WMU utfärda svensk magisterexamen och doktorsexamen i 

maritima studier. Om regeringen beviljar IMO att genom WMU utfärda 

examina, betraktas IMO som en enskild utbildningsanordnare med tillstånd att 

utfärda vissa svenska examina på högskolenivå i enlighet med 

examenstillståndslagen. Om examenstillstånd beviljas blir möjligt att efter 

studier vid WMU få en svensk magister- eller doktorsexamen. Vidare skulle 

enligt förslaget studenter vid WMU kunna få studiemedel enligt reglerna i 

studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655).  1  

World Maritime University (WMU) ger i huvudsak utbildningar på master- och 

doktornivå. 2  Vissa av utbildningarna ges i samarbete med lärosäten i andra 

länder, exempelvis The Master of Science in International Transport and 

Logistics (Shipping & Finance) som ges i samarbete med Shanghai Maritime 

University (SMU). CSN vill informera om att den utbildningen för närvarande 

ger rätt till studiemedel för utlandsstudier. WMU ger även utbildningar på 

distans. Av de reguljära utbildningar som ges av WMU är det endast 

magisterexamen (M.Sc.) och doktorsexamen (Ph.D.) i Maritime Affairs som ges 

i Sverige. 

                                                      
1 Promemoria Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella 
sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina s.13 
2 https://www.wmu.se/programmes 

https://www.wmu.se/programmes
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Om IMO ska betraktas som en enskild utbildningsanordnare i Sverige och 

utbildningar vid IMO/WMU ska ge rätt till studiemedel måste regeringen fatta 

beslut om detta och lärosätet listas i avdelning B2 bilagan till 

studiestödsförordningen (2000:655). Det är enligt CSN:s mening viktigt att 

regeringen i sitt beslut även namnger vilken eller vilka utbildningar som ska ge 

rätt till studiemedel vid lärosätet.  

 
Beslut om detta remissvar har fattats av enhetschefen Jeanette Carlsson efter 

föredragning av utredarna Henrik Strömberg Croné och Karin Henning. 
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