Grønlandsk mønsterstuderende hædret
Ingeniørstuderende Malik Schmidt har fået
overrakt et legat, fordi han er flittig og
målrettet

Ved et online arrangement på Danmarks Tekniske
Universitet ved instituttet DTU Arctic, har
fiskeriingeniørstuderende Malik Schmidt fra
Qasigiannguit / Christianshåb i Qeqertalik Kommune
med hovedbyen Aasiaat, fået overrakt et legat på 7.500
kroner fra Roskilde Rotary Klub.
Legatet blev overrakt af præsident for Roskilde Rotary
Klub Henrik Kvistgaard, som ved overrækkelsen
understrede, at Malik Schmidt ved sit studie til
diplomingeniør inden for fiskeriteknologi har udnyttet
alle sine chancer og muligheder for at dygtiggøre sig
ved sin folkeskoleuddannelse, gymnasieuddannelse,
seminarieuddannelse og nu uddannelse til
diplomingeniør i Lundtofte og Sisimiut.

Henrik Kvistgaard ønskede afslutningsvis Malik Schmidt alt mulig lykke med det videre studium og
udtrykte samtidig et håb om, at Malik efter sin kandidat-eksamen vil være med til at styrke det
fremtidige Grønland.

DTU Arctic i Sisimiut Grønland

Donation til Malik Schmidt

Prisuddelingen fandt sted som et online arrangement, på grund af manglende muligheder for at
gennemfører en traditionel prisuddeling, da corona pandemien jo har sat sig sine begrænsninger.

Ved overrækkelsen deltog fungerende institutleder Niels Hoedeman fra DTU Arctic, Nina
Qvistgaard fra DTU Aqua, Rotary guvernør distrikt 1480 Per Nøddebo Nielsen, medlemmerne
Henrik Kvistgaard, Lars Christen Møller og Bent Michael Nielsen fra Roskilde Rotary Klub og så
Malik Schmidt med sin familie, sin kone og hans 4 børn, i Qasigiannguit / Christianshåb.
Første hold af fiskeriingeniør studerende
”Fiskerteknologiuddannelsen giver de studerende viden om alle elementer i værdikæden inden for
fiskeri og forarbejdning af fisk og skaldyr. Det vil sige hele kæden fra biologisk produktion og fangst
til fødevarer og forvaltning, og der er grundlæggende fokus på både bæredygtighed og innovation.
Der gennemføres både feltarbejde, praktik og helt almindelig klasseundervisning og projektarbejde, så de studerende får fingrene i fisk både fysisk og teoretisk,” fortæller studieleder Nina
Qvistgaard, DTU Aqua.
De færdiguddannede fiskeriingeniører forventes at have gode muligheder for at få job i f.eks.
fiskeindustrien, med forvaltning i ministerier eller som rådgivere i private firmaer eller
interesseorganisationer, og de vil være rustet til at arbejde i hele verden.
Grønlands Naturinstitut er en af de arbejdspladser, der ser frem til at kunne ansætte de fremtidige
fiskeriingeniører:
"Uddannelsen dækker over en række områder, der er af stor betydning for vores arbejde. Vi vil
bestemt kunne bruge dimittenderne til en lang række forskellige opgaver," siger Helle Siegstad,
afdelingschef for fisk og skaldyr på Naturinstituttet.
Samme melding lyder fra Royal Greenland:
"Vi mangler helt klart folk med de her kompetencer. For os er det afgørende at få løftet det
generelle uddannelsesniveau på området, og Fiskeriingeniør-uddannelsen er derfor også med til at
vise, at der også er videreuddannelses- og karriereveje inden for fiskerierhvervet," siger Inga Dora
Markussen, uddannelseschef i Royal Greenland.
Glad for stigende grønlandsk interesse
- Jeg er glad for, at der efterhånden er flere grønlandske studerende, som vælger
ingeniøruddannelsen. Og derfor er jeg særlig glad for, at Roskilde Rotary Klub har valgt at støtte en
grønlandsk fiskeriingeniør studerende med et legat, sagde fungerende leder af DTU Arctic Niels
Hoedeman, ved overrækkelsen 22. december.
Roskilde Rotary Klub har sat fokus på Grønlands ungdom. Det fremtidige Grønland skal bygge sin
fremtid på den nuværende ungdom, og derfor er det vigtigt, at dagens ungdom dygtiggør sig
uddannelsesmæssigt, så de ad åre kan påtage sig ansvarlige opgaver i det grønlandske samfund,
for at skabe de bedst mulige livsbetingelser for den grønlandske befolkning.
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