Skepparexamen klass VIII, distansstudier (sid. 1 av 2)

Kursstart

Kursen startas löpande från och med oktober till
och med mars månad. Kan läsas individuellt
eller i grupp.

Förkunskaper

Inga förkunskaper nödvändiga

Kurslängd

Kursplanen är på 100 timmar.
Den som läser kursen vid sidan av sitt ordinarie
arbete och har möjlighet att avsätta 6 - 8 timmar
per vecka, kan räkna med att klara av hela
kursen på ca 15 veckor.
Med mera tid till förfogande kan kursen klaras
på kortare tid – för den som har ont om tid kan
kusen läggas ut över en längre period.

Tentamen

Tentamen kan avläggas på sjöbefälsskolorna i
Göteborg och Kalmar. Det finns också möjlighet att göra tentan hos någon av de förordnade
examinatorer som finns i olika delar av Sverige.

Övriga krav

Ett enkelt läkarintyg som visar normal hörsel,
syn och färgseende.

Kostnad

SEK 9.200:- inkl. moms (kurs, material, support)
SEK 1.000:- inkl. moms (tentamen)
Tillkommer ev. kostnader i samband
praktiska övningar samt friskintyg.
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Skepparexamen klass VIII, distansstudier (sid. 2 av 2)

Kursmaterial

Kursmaterialet består av faktabok och arbetsbok
samt nödvändiga sjökort. Därtill kommer
kompendier som behandlar manuell radarplot
samt VHF.
Det är önskvärt att Du som läser denna kurs
kompletterar materialet ovan med ”Int. Kort 1”
- kan köpas hos Sjöfartsverkets återförsäljare.

Distansstöd

Via konferenssystemet ”FirstClass” ges ett
utökat stöd för distansstudier. Du kommer in i
en datakonferens med möjlighet till kontakter
och rådslag med kursledare eller andra
kursdeltagare. Ett schemalagt tillfälle per vecka
är avsatt för ”webblektion” med kursledaren.
För att kunna ta del av distansstödet krävs internetuppkoppling + programvarorna ”FirstClass
Client” och ”Adobe Reader” (gratis på nätet)

Kursmanual

I ”FirstClass”-konferensen ligger bl.a. en kursmanual innehållande det fullständiga arbetsmaterialet. Arbetet är uppdelat i 17 studiepass. I
varje pass finns allt material samlat på ett ställe
samt en information om vilka motsvarande
avsnitt i kursboken som skall läsas. Också de
fyra övningsprov som ingår i kursen ligger
upplagda här.

Praktik

Utöver dessa 17 studiepass skall fyra praktiska
moment (radar – sjukvård – brand – säkerhet)
genomföras enl. separat instruktion.

