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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Menneskene har gjennom uminnelige tider høstet av havets ressurser og brukt sjøen som ferdsels- og fraktevei. Kunnskaper om bruk av havets ressurser og muligheter har blitt gitt videre i arv til neste generasjon. På denne måten har kunnskaper som er nødvendige for å drive sjøfart og fiske utviklet seg gjennom generasjoner.

Sjøfarten og fiskeriene har opp gjennom tidene vært av stor betydning for det norske samfunnet og vil fortsette å være det selv om næringen etter hvert har blitt stadig mer internasjonal. Å sørge for en bærekraftig høsting av ressursene, slik at også framtidige generasjoner kan dra nytte av disse, er et viktig ansvar vi har i dag. I denne sammenheng vil kunnskap om miljøkonsekvenser av sjøfart og fiskerier og evne til problemløsing være avgjørende å utvikle.

Opplæringen har tradisjonelt funnet sted både i skole og om bord. Rasjonalisering og effektivisering har medført at opplæringen om bord er blitt vanskeligere, men den vil likevel være en viktig del av den totale opplæringen.

Utstyret om bord blir stadig mer avansert. Dette sammen med stadig økende krav til effektiv operasjon og drift av skipene i et internasjonalt miljø, setter store krav både til faglige kunnskaper og menneskelige egenskaper som samarbeid og toleranse. Kravet til såvel generelle som spesielle kunnskaper øker derfor for de som vil gjøre karriere om bord.

Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag bygger videre på kunnskaper ervervet gjennom fagbrevet. I fagskolen blir dermed kunnskaper, holdninger og ferdigheter utviklet videre fram mot et ledelsesnivå.

Krav til teori for de høyest maritime sertifikatene dekkes i løpet av opplæringen i henhold til den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk.

For å få utstedt sertifikat kreves fremlagt erklæring om tilfredsstillende helse, syn og hørsel. I tillegg kan det kreves politiattest. For å få utstedt sertifikat som dekksoffiser kreves også erklæring om tilfredsstillende fargesans.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, må søkeren normalt ha fullført fagutdanning med fagbrev innenfor fagområdet og ha ett års relevant praksis, eller tilsvarende. Verdiskapningsåret i fagopplæringen utgjør praksisåret for dem som fullfører fagutdanningen. Det forutsettes at grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til den internasjonale konvensjonen er gjennomført.


1.3	Varighet

Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag er normalt 2-årig.

1.4	Innhold

Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag består av allmenne fag, felles linjefag, fordypningsfag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
For å tilrettelegge opplæringen i teknisk fagskole for målgruppen voksne, er det en forutsetning av læreplanen er delt inn i moduler. På denne måten kan ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse bli ivaretatt (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Bestått eksamen og minimum karakteren 3 i konvensjonsfagene gir det teoretiske grunnlaget for å søke om maritime sertifikat på operativt nivå og ledelsesnivå.

Eksamen fra teknisk fagskole gir kompetanse til å utøve funksjoner om bord på et skip i samsvar med internasjonale konvensjoner. Dette innebærer kompetanse på operativt nivå (tjeneste som vakthavende offiser på et sjøgående skip) og kompetanse på ledernivå (tjeneste som skipsfører, overstyrmann, maskinsjef eller førstemaskinist om bord på et sjøgående skip).

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 


For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer*

*	I opplæringstilbud som er spesielt tilrettelagt for voksne, kan timetallet komprimeres til 2/3. For teknisk fagskole vil det da gjenstå ca. 500 timer for å oppnå generell studiekompetanse.




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for linjefagene

Studentene skal

·	kunne planlegge og kontrollere eget og andres arbeid i henhold til gitte kvalitetskrav

·	kunne bruke forskrifter, bestemmelser og lover som omhandler arbeid på skip og ferdsel på havet

·	ha gode generelle og faglige engelskkunnskaper for å kunne ivareta sikkerheten

·	kunne kommunisere og samarbeide med mennesker med ulik kulturbakgrunn og kunne hente fram ressursene i sine medarbeidere

·	kunne vurdere miljøkonsekvenser knyttet til beskatning av fiskeressurser og forurensning av natur og miljø, både lokalt og globalt

·	kunne ivareta egen og andres helse og sikkerhet, og det indre miljø

·	kunne rapportere muntlig og skriftlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

·	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

·	ha gode kunnskaper om forhold som påvirker læring, trivsel og motivasjon og kunne ta ansvar for egen læring

·	kjenne til norsk og internasjonal samfunnsutvikling og norsk skipsfarts og fiske- og fangstvirksomhets betydning i den sammenheng

·	kunne bruke moderne teknologi





2.2	Felles linjefag



2.2.1	Lederskap til sjøs
(STCW-koden A-II/2 og A-III/2)

Mål 1
Studentene skal ha gode kunnskaper om gjeldende regler for skipsfarten både nasjonalt og internasjonalt

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beskrive oppbygningen av og funksjonen til de rettsinstanser som har betydning for skipsfarten

1b	kunne gjøre rede for internasjonal skipsfartslovgivning, nedfelt i internasjonale avtaler, konvensjoner, lover og forskrifter

1c	ha gode kunnskaper om skipets sertifikater og andre dokumenter

1d	kunne gjøre rede for prosedyrer vedrørende rapportering og dokumentasjon herunder sjøforklaring ved sjøulykker


Mål 2
Studentene skal kunne følge nasjonale og internasjonale lover og regler som har betydning for drift av skip

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifters krav og vilkår for registrering, registreringsmyndighet og tildeling av kjenningssignal og nasjonalitetsbevis, begrensning av fartsområder og særbestemmelser

2b	ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifters krav til måleplikt og målemyndighet, opplysningsplikt og bistand ved målingen og utlevering av målebrev og vilkår med hensyn til utelatte rom og særbestemmelser

2c	ha kjennskap til beregningsmetoden i 69-konvensjonen som brukes til å bestemme skipets brutto- og nettotannasje

2d	ha kjennskap til spesielle målebrev (Suez og Panama)

2e	ha kjennskap til Lastelinjekonvensjonen og de norske lastelinjereglene

2f	kunne gjøre rede for krav til besiktelse og tilbakeholdelse i henhold til gjeldende lover og kunne beskrive omfanget av kontrollen

2g	kunne gjøre rede for sertifisering av skip og kunne beskrive hvordan sertifikatene opprettholdes

2h	kunne forklare skipsførerens underretningsplikt ved sjøulykker, forurensning og skader på skipet og kunne beskrive framgangsmåten ved besiktigelse, rapportering og attestasjon

2i	kunne bruke Skipskontrollens og klassifikasjonsselskapenes regler og kunne beskrive deres forhold til assurandør, reder, skip og bygger


Mål 3
Studentene skal ha kjennskap til det økonomiske arbeidet i et rederi og til drift av skip

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kjenne til hvordan målsetting og planlegging foregår på ulike nivåer i en bedrift og hvordan bedrifter må ta hensyn til usikkerhet ved beslutninger

3b	kjenne gangen i budsjettarbeidet og kunne sette opp og foreta simulering og kunne se hvordan ulike tiltak vil påvirke lønnsomhet og likviditet

3c	ha grunnleggende regnskapsforståelse

3d	kunne gjennomføre fortløpende budsjettkontroll og registreringer i regnskapet, kunne analysere regnskapet og foreslå tiltak som kan bedre måloppnåelsen

3e	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i de ulike fasene av økonomistyring

3f	kunne gjøre rede for formålet med driftsregnskapet og verdikretsløpet i ulike bedrifter

3g	kunne gjøre rede for sammenhengen mellom utgift og kostnad og ulike kostnadsarter og deres forskjellige beregningsgrunnlag

3h	ha gode kunnskaper om lønnssystemet og kunne utføre hyreoppgjør

3i	kunne gjøre rede for det økonomiske forhold ved forskjellige typer fraktavtaler



Mål 4
Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om psykologi og ledelse. De skal kunne planlegge arbeidsoppgaver ut fra kunnskaper om skipsadministrasjon. De skal kunne delta i opplæringstiltak og kunne vurdere forhold som har betydning for skipets drift, helse, miljø og sikkerhet

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne diskutere hvilke drivkrefter som kan ligge bak menneskers atferd

4b	kunne gjøre rede for forhold som påvirker motivasjon og læring

4c	kunne forklare årsaker til stress og hvordan uheldig stress kan motvirkes

4d	kunne drøfte hva som menes med lederskap og kunne gjøre rede for forskjellige former for ledelse

4e	kunne bruke informasjonsteknologi for registrering, rapportering og arkivering og kunne bruke planleggingsverktøy

4f	kunne følge, vedlikeholde og eventuelt utarbeide aktuelle kvalitetssikringssystemer

4g	kunne utarbeide prosedyrer for drift og vedlikehold av skipets tekniske systemer

4h	kunne rapportere etter prosedyrer og kunne føre de dagbøker myndighetene krever

4i	kunne gjøre rede for skipsledelsens opplæringsansvar og kunne utarbeide opplæringsprogram

4j	ha kunnskaper om fremmede kulturer



2.2.2	Skipsteknikk
(STCW A-II/1, A-II/2, A-III/1 og A-III/2)

Mål 1
Studentene skal ut fra kunnskaper om skipets konstruksjon kunne vurdere hvilke faktorer som er avgjørende for skipets sjødyktighet

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beskrive de viktigste konstruksjonsdelene på skip og kunne gjøre rede for skrogtegninger og arrangementtegninger

1b	være kjent med nasjonale og internasjonale forskrifter for bygging av skip

1c	kunne gjøre rede for skipets koeffisienter, volum, vannlinjeareal, våt overflate og kapasitetsplan

1d	kunne vurdere forhold som er bestemmende for skipets dypgang, stabilitet og trim

1e	kunne gjøre rede for skjærkrefter og bøyemomenter og for hvordan en kan unngå overbelastninger

1f	kunne gjøre rede for belastninger i tanker, i dobbelbunn og rundt lukeåpninger

1g	kunne foreta inspeksjon og rapportere eventuelt skader forårsaket av værbelastning eller laste- og losseoperasjoner

1h	kunne forklare hvilke faktorer som påvirker skipsmotstanden og hvordan denne kan reduseres

1i	kunne forklare hvilken betydning propellens tilstand har for framdrift og framdriftsvirkningsgrad

1j	kunne gjøre rede for vedlikehold av skrog, for bunnbesiktigelse og besiktigelse av propell og ror

1k	kunne følge prosedyrer og rutiner for dokking og verkstedopphold og kunne utarbeide planer (verkstedliste) for gjennomføring av verkstedopphold


Mål 2
Studentene skal ha gode kunnskaper om myndighetenes tilsyn med skip, klasseselskapenes krav og skipsledelsens ansvar og plikter

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for skipsregistrering

2b	ha kjennskap til skipsmåling og lastelinjekonvensjonen

2c	kunne gjøre rede for skipskontrollens oppgaver og prosedyrer som må følges og systemer som brukes ved besiktigelse og kontroll, herunder rapportering av dette

2d	kunne forklare hvordan skrog, maskineri, utstyr og driftssystemer klassifiseres

2e	kunne forklare skipsledelsens ansvar og plikter i forhold til klassifikasjonsselskapene


Mål 3
Studentene skal ha gode kunnskaper om hvordan korrosjon svekker skipets konstruksjon og om hvilke tiltak som må iverksettes for å beskytte stålet mot korrosjon. De skal kjenne følgene av skader på konstruksjonene

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	ha kjennskap til kravene til skipsbyggingsmaterialer og sammenføyningsmetoder

3b	kunne forklare forskjellige korrosjonsformer og kunne vurdere beskyttelsesmetoder

3c	kunne forklare hvordan korrosjon kan redusere konstruksjonsdelenes styrke og understreke betydningen av et godt vedlikehold

3d	ha kjennskap til forskriftene for bygging av skip og til SOLAS i forhold til konstruksjonsdetaljer og styrke, flyteevne og vanntett oppdeling (en-avdeling og to-avdelings skip) intakt stabilitet og skipets utrustning

3e	kunne foreta inspeksjon av tanker, lasterom og konstruksjonsdeler som spesielt er utsatt for korrosjon og skader og kunne iverksette nødvendige forholdsregler



2.2.3	Sikkerhet til sjøs
(STCW-koden tabell A-II/1, A-II/2, A-III/1, A-III/2, A-VI/2 pkt. 1-4, A-VI/3, A-VI/4 pkt. 1-3)

Mål 1
Studentene skal ha gode kunnskaper om den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs og om hvilke sikkerhetstiltak som må iverksettes for å hindre eller begrense at fare for liv og helse oppstår

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for arbeidsmiljølovens forskrifter og for hvordan vernetjenesten er bygd opp

1b	kunne utarbeide prosedyrer og instrukser i henhold til internkontrollforskriften

1c	kunne velge riktig utstyr og materiell til gitte rutiner og arbeidsoppgaver og kunne kontrollere at verktøy og utstyr er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand før bruk

1d	kunne bruke personlig verneutstyr og kunne gjøre rede for farer som kan oppstå når verneutstyr ikke brukes

1e	kunne følge forskrifter for oppbevaring og bruk av stoffer som kan gi helseskader eller medføre fare for brann eller eksplosjon

1f	kunne utarbeide planer og gi opplæring i forebyggende brannvern og brannslukking

1g	kunne lede brannslukkingsoperasjoner og redningsoperasjoner

1h	kunne følge prosedyrer og iverksette sikringstiltak før entring av rom og arealer med farefullt eller risikofylt innhold

1i	kunne føre redningsbåt og betjene motor og utstyr om bord

1j	kunne forklare hovedelementene i en alarminstruks for skip med hensyn til varsling og evakuering av passasjerer, brann og havaribekjempelse, klargjøring av redningsredskaper og spesialfunksjoner

1k	kunne følge prosedyrer og vurdere korrekt handlingsmønster og forberedelse som må iverksettes ved forskjellige typer redningsaksjoner

1l	kunne gi medisinsk førstehjelp

1m	kunne bruke kommunikasjonsutstyr og følge prosedyrer for rapportering


Mål 2
Studentene skal ha gode kunnskaper om sikkerhetstiltak og prosedyrer for å hindre eller begrense forurensning av det maritime miljøet

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning av havet (MARPOL) og for plikter og ansvar som er pålagt skipets ledelse

2b	kunne gjøre rede for nasjonale regler for forebygging av forurensning fra skip

2c	kunne følge prosedyrer som begrenser eller hindrer skade ved oljeholdig utslipp

2d	kunne drive holdningsskapende arbeid slik at forurensning forhindres


Mål 3
Studentene skal vurdere risikoene ved sjøtransport og ha gode kunnskaper om skipsoffiserens ansvar for sikkerheten til menneskeliv, skip, last og miljø. De skal kunne bruke engelsk som arbeidsspråk

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne beskrive de plikter Sjøfartsloven og Sikkerhetskonvensjonen (SOLAS) pålegger skipsføreren etter sammenstøt

3b	kunne vurdere hvilke konsekvenser kollisjon mellom to skip kan medføre med hensyn til skadens omfang, farvannets beskaffenhet, værets betydning og den fare lasten kan representere

3c	kunne vurdere de sikringstiltak som må iverksettes umiddelbart etter en kollisjon for å redde menneskeliv og verdier

3d	kunne skaffe seg oversikt over skadeomfanget etter grunnstøting hurtigst mulig, kunne iverksette sikringstiltak og kunne utføre nødvendig kommunikasjon med myndigheter, rederi, klasse og assurandør

3e	kunne beskrive årsaken til endring i stabilitet og belastninger på skipet etter grunnstøting og kunne iverksette sikringstiltak

3f	kunne utføre overslagsberegninger og kunne drøfte aktuelle problemstillinger og metoder med hensyn til å bringe skipet flott, kunne beregne virkningen av lekkasjer og virkningen av tidevannet i området

3g	kunne vurdere hvordan skader kan føre til at skipet kan synke, hvilke skader som kan kreve landsetting av skipet og metoder som reduserer lekkasjer

3h	kunne forklare begrepene permeabilitet og fyllingsgrad og kunne gjøre rede for reglenes grenselinje og fyllingslengde ved skadet skip

3i	kunne forklare reglenes krav til likevektstilstand, største krengevinkel og minimum GM i skadet tilstand

3j	kunne beskrive nødstyring med ror intakt og kunne vurdere mulige metoder ved skadet ror ut fra regelverkets krav

3k	kunne beskrive krav til slepemidler og festeinnretninger ved sleping i åpen sjø, og kunne vurdere praktiske problemer som kan oppstå ved slep av skip

3l	kunne beregne virkningen av fri overflatemoment i et rom korrigert for permeabilitet

3m	kunne beregne virkningen på skipet i lekk tilstand med hensyn til stabilitet, trim, dypgang og fare for krenging

3n	kunne utføre nødvendig informasjonsutveksling og iverksette tiltak mellom skip, rederi og verft før dokking, kunne beskrive dokkingsplan og stabilitetsproblematikken ved dokking

3o	kunne ta forholdsregler før og under turen til reparasjonshavn



2.3	Fordypningsområde Nautiske fag og fiskerifag



2.3.1	Navigasjon og navigasjonsmidler
(STCW-koden tabell A-II/1, A-II/2, A-VIII/2 del 1-5, B-I/12 pkt. 1-39)

Mål 1
Studentene skal kunne bruke navigasjonskart, både for overseiling og kystseilas. De skal kunne vurdere sjøkartenes informasjon og kunne identifisere alle potensielle farer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a#	kunne beskrive jordas form, størrelse, koordinatinndeling og hvordan stedets geografiske bredde og lengde utmåles og settes ut

1b#	kunne gjøre rede for retninger på jorden, avstandsmål til sjøs og kunne definere forandret bredde og lengde og forholdet mellom avviking og lengdeforandring

1c#	kunne beskrive de mest brukte kartprojeksjonene, kartets målestokk og bruk av kartkatalog

1d	kunne definere brukeregenskapene ved merkator og storsirkelkart

1e	kunne bruke norske og engelske sjøkart og kunne innhente detaljinformasjon for overseiling, kystseilas og stedfesting

1f	være kjent med kravet til oppdaterte kart og kunne forklare hvordan kartrettelser utføres etter ”notice to mariners” (etterretninger for sjøfarende) og navigasjonsvarsler

1g	kunne beskrive hvordan skipets kartbibliotek bør arrangeres og oppdateres

1h	kunne definere lovbestemte krav og behov for nødvendige kart og kunne bruke seilaskart, fyr og merkelister og kunne gjennomføre en sikker seilas

1i	kunne bruke elektroniske sjøkart og kjenne kartenes muligheter og begrensninger



Mål 2
Studentene skal kunne planlegge og utføre seilas. De skal kunne utføre terrestrisk posisjonsbestemmelse ved hjelp av tilgjengelige hjelpemidler og føring av bestikk og kunne ta hensyn til effekten av vind, strøm og tidevann

Hovedmomenter
Studentene skal

2a#	kunne bestemme rettvisende og magnetiske kurser og peilinger, magnetkompassets deviasjon og kunne finne misvisning og bestemme deviasjonen

2b#	kunne bestemme gyrokompassets feilvisning og kunne bruke den riktig

2c#	kunne beskrive vindens og strømmens virkning på seilasen og kunne finne styrt, seilt og beholdt kurs og fart ved strømkobling

2d#	kunne foreta kursrettelser

2e#	kunne finne kurs og distanse mellom to steder på kartet, påkommet plass og utseilt distanse

2f	kunne definere krav til seilingsdybde og kunne unngå farlige områder ved å bruke sikringsavstander og sikringspeilinger

2g	kunne planlegge og utføre seilas ved hjelp av seilaskart, farvannsbeskrivelser og seilasveiledninger

2h	kunne foreta stedfesting av seilas ved bruk av peilinger, krysspeilinger, med, overrettmerker, avstandsmåling og dybdemåling og kunne koble stedlinjer som er tatt samtidig med mellomliggende seilas

2i	kunne forklare de forholdsregler som må tas i trange farvann og seilleder på grunn av vind, strøm, tidevann, siktbegrensning og trafikk

2j	kunne finne avskjæringskursen (jaktkursen) ved redningsaksjoner ved plotting i kart


Mål 3
Studentene skal kunne finne kurs og distanse mellom steder ved merkatorseilas og finne påkommet plass ved hjelp av kart eller beregninger. De skal kunne foreta aktuelle beregninger av storsirkelseilas og sammensatt seilas

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne beskrive forskjellen mellom storsirkelen og loksodromen mellom to steder


3b	kunne foreta beregninger av storsirkelens kurser, distanser, forandring, høyeste bredde og mellompunkter

3c	kunne foreta beregninger av sammensatt storsirkelseilas med maksimum bredde

3d	kunne bruke gnomoniske kart og overføre storsirkelen til merkatorkart

3e	kunne bruke informasjonsteknologi til å beregne kurser og distanser ved merkator og storsirkelseilas

3f	ha kjennskap til forskjell mellom kordeseilas og tangentseilas


Mål 4
Studentene skal ha gode kunnskaper om årsakene til tidevannet på jorden og om forhold som påvirker dette. De skal kunne bruke tidevannstabeller

Hovedmomenter
Studentene skal

4a#	ha kunnskaper om tidevannet på jorden og kunne gjøre rede for hvordan lokale forhold påvirker dette

4b	kunne bestemme sjøkartenes nullnivå

4c	kunne bruke norske og engelske tidevannstabeller til å finne høyde for høy- og lavvann på et sted

4d	kunne bestemme tidevannets høyde til et gitt tidspunkt i standard- eller sekundærhavn ved hjelp av norske eller engelske tidevannstabeller

4e	kunne finne tid for en gitt tidevannshøyde i standard- eller sekundærhavn ved hjelp av norske eller engelske tidevannstabeller

4f	kunne bestemme tidevannsstrømmens retning og hastighet i et område basert på tilgjengelig informasjon


Mål 5
Studentene skal bruke kunnskaper om sol, stjerner og planeter ved posisjonsbestemmelse og kjenne til forhold som er avgjørende for nøyaktigheten i sluttposisjonen

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	ha kjennskap til kalenderens historiske bakgrunn og skuddårsdagens funksjon

5b#	kjenne begrepene stjernetid, sann tid, middeltid og tidsjevning

5c	kunne beskrive sammenhengen mellom tid og lengde, definere UTC, sonetid og standardtid

5d	kunne stille skipsuret til aktuell tid og kjenne årsaken til datoforandring ved passering av datolinjen

5e	ha kjennskap til universets og solsystemets struktur og til stjerners, planeters og gallaksers bevegelsesforhold og avstander, kunne forklare årsaken til sol- og måneformørkelser og planetenes og månens faser

5f	ha kjennskap til jordens bevegelser i ekliptikken og årsakene til dag, natt og årstidene

5g	ha kjennskap til ekvatorsystemet og horisontsystemet og kunne definere begrepene timevinkel, deklinasjon, asimuth og høyde

5h	kunne beskrive himmellegemenes tilsynelatende bevegelse langs dagsirkelen, kulminasjon og tidspunkt for opp- og nedgang

5i#	kunne bestemme tiden for solens meridianpassasje, opp- og nedgang og tussmørket

5j	kunne bruke beregninger eller "starfinder" for identifisering av stjerner

5k	ved hjelp av tabeller og/eller informasjonsteknologi kunne beregne og vurdere observasjoner av sol, stjerne og planeter og kunne finne observert plass ved kobling av stedlinjer i kart

5l	kunne kontrollere deviasjon og feilvisning ved peiling av sol og stjerner

5m	ha gode kunnskaper om og kunne bruke sekstanter med trommelavlesning

5n	kjenne til feilkilder ved astronomiske observasjoner


Mål 6
Studentene skal gjennomføre, vurdere og kontrollere seilas under alle forhold ved hjelp av alle tilgjengelige hjelpemidler og kunne ta hensyn til farvannets beskaffenhet, meteorologiske forhold, is, nedsatt sikt, trafikkseparasjonssystemer (VTS) og tidevannets virkning

Hovedmomenter
Studentene skal

6a#	kunne seile etter fyr, faste og flytende sjømerker og kunne bruke reglene for farvannsmerking etter det internasjonale merkesystemet

6b	kunne søke og tolke informasjon i seilaskart, fyr- og merkelister, farvannsbeskrivelser og "planning guides" for seilas i et farvann


6c	kunne kontrollere seilas ved alle tilgjengelige hjelpemidler og kunne gjennomføre en sikker seilas ved å sammenligne informasjon fra flere kilder

6d#	kunne gjennomføre en sikker seilas i farvann med trafikkseparasjonssystem, overvåking og rapporteringsplikt

6e#	kunne kontakte losstasjon og kunne følge de forholdsregler som må iakttas i forbindelse med at skipet tar og kvitterer los

6f	kunne bruke tilgjengelige oppslagsverk og annen informasjon til å søke opplysninger om aktuell rute og aktuelle alternative ruter og kunne vurdere faren for is, isfjell, sterk vind, grov sjø, orkan, strøm, nedsatt sikt og andre forhold som kan være av betydning

6g	kunne vurdere rutealternativer og kunne velge "beste" rute med hensyn til distanse, vind, strøm, sjø, is og siktforhold sett i relasjon til skipets begrensninger, lastetilstand, lasttype og eventuelt andre forhold

6h	kunne bruke værvarsler til å avvike planlagt rute på grunn av ugunstige værforhold

6i	kunne kontrollere seilasen ved hjelp av tilgjengelige astronomiske observasjoner og elektroniske navigasjonsmidler og kunne vurdere nøyaktigheten og observert plass

6j	kunne bruke informasjonsteknologi ved seilasberegning


Mål 7
Studentene skal kunne føre dagbøker og ordrebøker på skip for å sikre en forsvarlig dokumentasjon av seilasen

Hovedmomenter
Studentene skal

7a	kunne føre alle påbudte dagbøker under seilas og i havn

7b	kunne følge forskriftene om føring av dagbøker og ordrebøker på skip og kunne definere skipsførerens og vakthavendes ansvar

7c	kunne holde kontroll med føringen av aktuelle bøker og seilaskart


Mål 8
Studentene skal ha kunnskaper om globale meteorologiske forhold

Hovedmomenter
Studentene skal

8a	kunne bruke meteorologiske instrumenter som brukes om bord i skip og kunne foreta korrekte observasjoner

8b	kunne navnsette vind på norsk og engelsk og kunne definere styrke

8c	kunne beskrive luftsirkulasjoner og hva som har betydning for disse

8d	kunne beskrive årsaken til sterke lokale vinder og virkninger av disse

8e	kunne forklare hvordan sykloner utvikles, hvordan værfronter dannes og særtrekk ved disse

8f	kunne beskrive dannelse av orkaner, i hvilke områder dette skjer og til hvilke årstider, karakteristiske værforhold, normalutvikling, bane og intensitet og faktorer som påvirker forløpet

8g	kunne forklare viktigheten av tidlig varsling, varslingsmetoder, informasjonskilder og værtegn og kunne drøfte usikkerheten med hensyn til varslenes pålitelighet når det gjelder utvikling og baneforløp

8h	kunne beskrive forholdsregler og praktiske manøverregler, kunne unngå nærkontakt med tropiske orkaner og kunne definere rapporteringsplikten i henhold til SOLAS

8i	kunne bruke engelske og norske navn og uttrykk ved varsling av tåke og nedsatt sikt og kunne definere omtrentlig siktbarhet og kunne søke informasjon om forventede siktforhold

8j	kunne søke informasjon om forventede strømforhold og kunne beskrive de faktorer som bestemmer retning og styrke på havstrømmene og lokale strømforhold

8k	kunne observere bølgehøyde og sjøtilstand og kunne beskrive hvilke forhold som påvirker bølgenes struktur og hvordan spesielle bølgeforhold kan oppstå

8l	kunne beskrive utsatte is- og isfjellområder og kunne forklare vanlige is- og isfjellbegreper og kunne navnsette etter størrelse og form

8m	kunne beskrive farene ved seilas i isfarvann og kunne søke informasjon om isforholdene og hvordan is varsles

8n	kunne motta, analysere og bruke værvarsler, orkanvarsler, analysekart, prognosekart, bølgekart og iskart og andre tilgjengelige varsler og kunne velge "beste" rute

8o	kunne bruke informasjoner fra værinstitutter for anbefalt rute, kunne vurdere denne mot mottatte varsler og egne observasjoner og kunne avvike etter behov

8p	kunne forklare begrepene bølgehøyde og bølgelengde og kunne forklare hva som bestemmer havbølgers forplantningshastighet

8q	kunne forklare hvorfor det i enkelte havområder oppstår ekstremt store bølger og kunne vise den aktsomhet som er nødvendig

Mål 9
Studentene skal kunne bruke, kontrollere og korrigere gyro- og magnetkompassets virkemåte og pålitelighet. De skal kunne justere selvstyringsanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

9a#	kunne forklare årsakene til magnetkompassets deviasjon og forhold som kan endre deviasjonen og kunne følge regler for behandling av kompasset

9b#	kunne kontrollere deviasjon og feilvisning ved hjelp av peileskive

9c	kunne korrigere et kompass montert i natthus med nødvendige kompensasjonsmidler og sette opp tabell over restdeviasjonen

9d	kunne beskrive viktigheten av jevnlig sammenligning av gyrokompass og magnetkompass og kunne bruke "off-course-alarm" tilkoblet magnetkompasset

9e	kunne gjøre rede for prinsippene for og virkemåten til selvstyringsanlegg, kunne forklare når selvstyring kan brukes og kunne justere anlegget for optimal funksjon og kunne utføre de foreskrevne kontrollrutiner


Mål 10
Studentene skal ha gode kunnskaper om virkemåten til og feilkilder ved dybde- og fartsmålere og kunne bruke disse på en sikker måte

Hovedmomenter
Studentene skal

10a#	ha god kjennskap til prinsippene for, betjening og bruk av ekkolodd og kunne beskrive årsaker til feilkilder og hvordan loddets dybdevisning kan kontrolleres

10b#	kunne beskrive prinsippene for og virkemåten til vanlig brukte farts- og distansemålere, kunne kontrollere feilvisning, finne korreksjonstallet og bruke farts- og distansemålere i bestikkhold



Mål 11#
Studentene skal ha gode kunnskaper om jordbaserte hyperbelnavigasjonssystemer og det satelittbaserte navigasjonssystemet NAVSTAR GPS og kunne bruke integrerte navigasjonssystemer til stedfesting og seilaskontroll

Hovedmomenter
Studentene skal

11a	kunne beskrive prinsippene for oppbygningen av og virkemåten til DECCA og LORAN-systemet, og kunne drøfte begrensninger ved systemene og nøyaktigheten av stedfesting med disse

11b	kunne beskrive virkemåten til og funksjonskontroll av NAVSTAR GPS og differensiell GPS, DGPS og kunne definere antatt posisjonsnøyaktighet og årsakene til feilkilder

11c	kunne beskrive bruk av GPS og DGPS i forbindelse med elektroniske sjøkart og andre spesielle bruksområder

11d	kunne vurdere pålitelighet ved sammenligning av informasjon fra navigasjonsinstrumentene mot radarinformasjon og bestikkhold



2.3.2	Sjøveisregler og brovakt
(STCW-koden A-II/1, A-II/2, B-I/12 pkt. 37-39)

Mål 1
Studentene skal kunne følge prosedyrer og regler for brovakt og kunne iverksette tiltak for å forebygge/forhindre sammenstøt på sjøen. De skal kunne bruke engelsk som arbeidsspråk

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	ha grundig kjennskap til de internasjonale sjøveisreglene, lanterner, signalfigurer og særskilte regler for norsk innenlandsk farvann (vedlegg til sjøveisreglene)

1b#	ha god kjennskap til nødsignaler

1c#	være kjent med plassering av tekniske detaljer for lanterner og signalfigurer, tilleggssignal for fiskefartøy som fisker i nærheten av andre fartøy som holder på med å fiske, og tekniske detaljer for lydsignalapparater

1d#	kunne identifisere lys, signalfigurer og lydsignaler som påbys i reglene, og kunne beskrive hva disse tilkjennegir

1e#	kunne gjøre rede for korrekte signaler, riktig manøvrer for å unngå kollisjon og nærsituasjoner med skip som er i sikte

1f	kunne drøfte trafikksituasjoner som har ført til kollisjoner, kunne rekonstruere situasjonen og kunne påvise feil og forsømmelser som har ført til hendelsen

1g	kunne foreta nødvendig kommunikasjon med trafikksentral, andre skip, los og radiostasjoner på norsk og engelsk

1h	kunne beskrive skipsførerens og vakthavende styrmanns ansvar for et pålitelig brovakthold i henhold til nasjonale og internasjonale lover og forskrifter

1i	kunne følge gjeldende forskrifter og veiledninger for vakthold på broen

1j	kunne beskrive sikre rutiner for brovakthold og sette opp stående ordre for vakthavende styrmann

1k	kjenne ansvarsforholdet når skipet seiler med los og kunne beskrive nødvendig informasjonsutveksling mellom los og kaptein

1l	ha kjennskap til forskrifter for sikre vaktholdsrutiner for maskinrom, funksjonsprøving av systemer, utstyr og hjelpemidler på broen og kunne utføre nødvendig kommunikasjon mellom bro og maskin

1m	kunne følge sikre brovaktrutiner under seilas og forskriftsmessige rutiner ved vaktavløsning og kunne innhente tilgjengelig informasjon om skipets manøveregenskaper


Mål 2
Studentene skal ha gode kunnskaper om sikker bruk av radar og ARPA-utstyr under alle forhold. De skal ha gode kunnskaper om hvordan utstyret opereres og kunne tolke og analysere informasjonen fra utstyret på bakgrunn av innstilling, begrensning og andre forhold. Studentene skal ha spesielt gode kunnskaper om systemenes begrensninger og feilkilder. De skal kunne bruke engelsk som arbeidsspråk

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne vurdere muligheter, svakheter, begrensninger og feilkilder som kan virke inn på radarens pålitelighet og nøyaktighet og informasjonen ARPA-anlegget gir

2b	kunne bruke radaren og ARPA-anlegget under alle forhold til stedfesting, seilaskontroll og trafikkovervåking

2c#	kunne demonstrere korrekt bruk mot RACON og SART

2d	kunne bruke radar og ARPA-anlegg til overvåking og kontroll av farvannet og trafikken rundt eget skip og ved hjelp av informasjon fra seilaskart og radar og på en forsvarlig måte vurdere faren for sammenstøt, grunnstøting og annen fare forbundet med navigeringen


2e	kunne demonstrere forsvarlig bruk av informasjon fra radar og ARPA og kunne gjennomføre seilas i åpen sjø med variert trafikk, kystseilas og innaskjærs seilas, i farvann med trafikkseparasjonssystemer (VTS), ved ankomst losstasjon og inn-utseiling havn

2f	være kjent med bruken av radar og ARPA ved søk- og redningsoperasjoner (SAR-operasjoner) og kunne drøfte og påpeke eventuelle mangler ved rutiner, kommunikasjon og søkemønster

2g	kunne delta i søk og redning (MERSAR)



2.3.3	Behandling av skip
(STCW-koden A-II/1, A-II/2, B-I/12 pkt. 40.3)

Mål 1
Studentene skal kunne planlegge, utføre og kontrollere ankrings- og fortøyningsoperasjoner

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beskrive vanlig fortøyningsutrustning på skip og ha kjennskap til skipsklassens minimumskrav til utstyret

1b	kunne forklare vesentlige egenskaper til vanlig brukt fortøyningsgods og ankringsutstyr og farene forbundet med bruk av utstyret og kunne vurdere belastningen på utstyret som funksjon av de kreftene som virker

1c	kunne planlegge og utføre plassering av fortøyninger og kunne vurdere regler for god fortøyningspraksis ut fra opplysninger om fortøyningsplaner og tilleggsprosedyrer

1d	kunne ta nødvendige hensyn når skipet ligger fortøyd ved kai/terminal ut fra passering av andre skip, strøm, vind, sjø, endring av dypgående, tidevann mm, og spesielle problemstillinger forbundet med tillegg av store skip

1e	ha kjennskap til "selftensioning"-fortøyningsvinsjer og kunne gjøre rede for hvorfor oljeterminaler ikke tillater bruk av disse

1f	ha kjennskap til effektiv plassering av taubåter under forskjellige forhold og kjenne til ansvarsforholdet mellom skip og taubåter

1g	kunne vurdere hvilken betydning ytre påvirkning og eget skips manøvrer får for framgangsmåten ved fortøyning og ankring

1h	kunne legge til kai, terminal og langs siden av andre skip eller til bøye under forskjellige forhold

1i	kunne vurdere medvirkende faktorer ved valg av ankringsplass, ankringsmetode og framgangsmåte og kjenne viktigheten av nøye planlegging, spesielt for store skip

1j	kunne ivareta de plikter som må utføres og de forhold som må iakttas ved ankervakt


Mål 2
Studentene skal kunne vurdere forhold som kan innvirke på manøvreringsevnen, og de skal kunne planlegge og utføre generell manøvrering under forskjellige forhold

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forklare de vesentligste forhold ved skipet og omgivelsene som virker inn på skipets manøvreringsevne

2b	kunne beskrive de krefter som virker når et skip svinger, og kunne vurdere et skips svingeegenskaper, dreiesirkel og stoppdistanse

2c	kunne beskrive de forskjellige rortyper og deres egenskaper

2d	kunne beskrive propellens egenskaper på dreieevnen og betydningen av propellens gangretning

2e	kunne forklare den kombinerte virkning av ror-, propell- og baugpropellkrefter under manøvrering sett i forhold til forskjellige typer installasjoners og utstyrs særegenheter og egenskaper med hensyn til manøvrering

2f	kunne forklare de bremsekrefter som virker når et skip skal stoppes, kunne forklare hvordan disse kan utnyttes og kunne forklare de størrelser som brukes til å beskrive et skips stoppeevne og stoppkurve

2g	ha kjennskap til krav om og kunne bruke manøverdiagram til å bestemme behov for nødvendig manøverrom

2h	kunne beskrive skipets trykksoner under fart og den virkning dette kan ha i trange løp og ved nærpassasje av skip

2i	kunne forklare "suction", "cushion", "interaction", "gruntvannsefftekt" og "dynamisk dypgang" (SQUAT)

2j	kunne beskrive årsaken til dypgangsendring i bølgebevegelse

2k	kunne beskrive og navnsette skipets bevegelser i sjøen, langskips, tverrskips og vertikalt og kunne forklare hvilke faktorer som bestemmer de frie svingningers periode og størrelse

Mål 3
Studentene skal ha gode kunnskaper om hvordan ytre krefter påvirker påkjenningene på skipet i varierende grad avhengig av skipets kurs og fart

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for begrepene møteperiode, rulleutslag, resonans og kunne drøfte årsaker til stabilitetsreduksjon i sjøgang og forhold som kan føre til kantringsfare og kunne gjøre rede for hvordan rulling kan dempes med slingrekjøler, finnestabilisatorer og antirulletanker

3b	kunne vurdere hvordan krenging og stabilitet påvirkes i sterk vind som funksjon av vindstyrke, areal og høyde

3c	kunne gjøre rede for årsakene til de langskips- og tverrskipsbelastningene skipet utsettes for i bølger, betydningen av forholdet mellom skipets lengde og bølgelengden, årsaken til lokale trykk og slagbelastninger fra sjøen, de skader som kan oppstå og hvordan belastningene kan reduseres

3d	ha kjennskap til hvordan bøyesvingninger i skroget kan gi store belastninger

3e	ha kunnskaper om hvilke belastninger maskineriet og skroget utsettes for i hardt vær og hvilke forholdsregler som må tas

3f	ha kjennskap til de store dynamiske belastninger som kan oppstå i delvis fylte tanker og rom, og hvordan disse kan holdes under kontroll

3g	kunne bruke hjelpemidler for belastningskontroll og manøverveiledninger for skip i hårdt vært

3h	kunne beskrive hvordan skip oppfører seg når maskinen stoppes med hensyn til kurs og driftsretning i forhold til sjø og vind og kunne bruke metoder til å holde baugen opp mot sjøen, hindre avdrift og unngå stranding

3i	kunne beskrive hvordan skipet på sikreste måte svinges rundt under ekstreme værforhold


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om framdriftsanlegg og andre tekniske anlegg om bord og kunne bruke anlegg for lasting, lossing, deballasting, ballasting. De skal kunne bruke engelsk fagterminologi til beskrivelse og kommunikasjon

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne beskrive prinsippene for og virkemåten til dieselmaskineri vanlig i skip og kunne fjernoperere dieselmaskineri

4b	kunne beskrive metoder for energisparing og problemstillinger ved tungoljedrift og "slow steaming"

4c	kunne forklare EO-bestemmelsene og drift med EO-anlegg

4d	kunne beskrive prinsippene for turbinmaskineri vanlig i skip

4e	kunne beskrive prinsippene for kjeler vanlig i skip

4f	kunne beskrive virkemåten til tunnel- og azimuththrustere, herunder fjernbetjening

4g	kunne beskrive produksjon og kraftfordeling av elektrisk kraft om bord og kunne gjøre rede for faremomenter og sikkerhetskrav ved elektrisk utstyr om bord

4h	kunne beskrive prinsippene for kuldeanlegg for proviant og ventilasjon om bord

4i	kunne beskrive prinsippene for virkemåten til og reguleringen av elektriske, hydrauliske stempel- og sentrifugalpumper

4j	kunne beskrive prinsippene for gangregulering og bremsing av motorer for vinsjer og løfteredskap

4k	kunne beskrive prinsippene for elektriske og hydrauliske styremaskiner, normal- og nødstyring

4l	kunne beskrive fargekoder for rør og ventiler

4m	kunne forklare funksjonen og virkemåten til lensesystem, ballastsystem, nødbrann-pumpesystem, bunkerssystem, ferskvannssystem, kloakksystem og søppelsystem

4n	kunne forklare funksjonen og virkemåten til lensevannsseparatorer og filtreringsanlegg

4o	kunne foreta opplining av fjernstyrte rørsystemer for ballast og flytende last

4p	kunne beregne skipets fart ut fra rotasjonsfrekvens, slipp og stigning, kunne forklare sammenhengen mellom energiforbruk og fart og kunne beregne forbruk

4q	kunne bruke engelsk fagterminologi til å beskrive maskineri og begrepene rundt kommunikasjon med besetning, myndigheter, klasse, assuranse og rederi




2.3.4	Lasteberegninger og behandling av last
(STCW-koden A-II/1, A-II/2, B-I/12 pkt. 40)

Mål 1
Studentene skal kunne kontrollere og justere lastefordelingen under laste- og losseoperasjoner ved hjelp av lasteinstrumenter og lasteprogrammer. De skal kunne planlegge og utføre komplette lastetekniske beregninger ved hjelp av lasteinstrumenter og ut fra gitte begrensninger

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne planlegge og justere skipets KG ved lasting, lossing, flytting av vekter, slakke tanker og permanent krenging i komplette lastetekniske beregninger

1b	kunne drøfte tiltak og farer ved bruk av kontravekter og kunne rette opp krenging ved å flytte vekter

1c	kunne drøfte begrensningene ved bruk av krengeprøve og rullemetode og kunne kontrollere skipets stabilitet

1d	kunne vurdere skipets stabilitet ut fra aktuell GZ-kurve mot regelverk

1e	kunne drøfte virkningen på skipets stabilitet ved krengning som følge av lastfordeling og last i hiv/lår og kunne gjøre rede for virkningen dersom løftet ryker

1f	kunne bruke et skips stabilitetsopplysninger i henhold til fastsatte krav

1g	kunne planlegge lasting, lossing, flytting av vekter om bord ut fra hvilke belastninger et skip tåler langskips, tverrskips og lokalt på dekk og luker

1h	kunne beregne dynamisk stabilitet til en gitt vinkel og kunne kontrollere mot regelkrav

1i	kunne vurdere lastinntak med hensyn til planlagt reise og tillatt lastelinje ifølge sonekart

1j	kunne bruke lasteroms- og tankkapasitetstabeller

1k	kunne bruke et skips hydrostatiske data til komplette lastetekniske beregninger



Mål 2
Studentene skal ut fra kunnskaper om et skips langskipsstabilitet kunne planlegge, justere og kombinere dypgang og trim i komplette lasttekniske beregninger

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne beregne og planlegge skipets dypganger som funksjon av deplasement, trim og stress i komplette lastetekniske beregninger

2b	kunne beregne og justere skipets dypganger ved flytting, lasting og lossing av vekter i salt- og brakkvann

2c	kunne beregne skipets korrekte deplasement ut fra avleste dypganger i salt- og brakkvann


Mål 3
Studentene skal kunne planlegge og utføre laste- og losseoperasjoner basert på de spesielle krav i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne drøfte skipsførerens ansvar for skipets og lastens sikkerhet som følge av skipets lasteplan og gjeldende lov- og regelverk

3b	kunne vurdere hva som er viktig for skipet å dokumentere ved lasting, lossing og transport av last

3c	kunne vurdere lastens egenskaper og beslutte hvordan lasten skal behandles om bord, herunder med hensyn til ventilasjon

3d	kunne vurdere hvilke belastninger som oppstår i skipets lastegear under bruk og betydningen av godkjent dokumentasjon over lastegearet overfor myndighetene

3e	kunne planlegge og utføre en lasteoperasjon basert på de spesielle krav skipet, lasten og havnen stiller ved sekvenslasting og i henhold til lover og regler

3f	kunne utarbeide en lasteplan

3g	kunne planlegge lastklargjøring for alle typer last basert på rengjøringskrav og annet som fremkommer i håndbøker og IMO-koder

3h	kunne vurdere nødvendig dokumentasjon før lasting og lossing

3i	kunne behandle lasten på en måte som reduserer fare for introduksjon av fremmede arter


3j	kunne vurdere opplysningene om farlig last fra konvensjoner og kunne sørge for at liv og helse ikke settes i fare og for korrekt dokumentasjon overfor besetning og myndigheter

3k	kunne beslutte handlinger ifølge EMS og MFAG ved uhell om bord

3l	kunne vurdere farer og iverksette kontroll- og sikringstiltak ved dekkslast

3m	kunne vurdere tiltak og bruk av lastbehandlingsutstyr om bord ved lasting av tungt gods, rullende gods, containere, paller og enhetslaster

3n	kunne innhente og bruke nødvendige opplysninger om tørrlasteskip fra arrangementstegninger, lukedeksler, porter, dekk, heiser, lastegear og ballastarrangement

3o	kunne innhente og bruke nødvendige opplysninger om kombinasjonsskip fra arrangementstegninger til last og ballastoperasjoner

3p	kunne planlegge lasting og lossing av et tørrlasteskip kombinert med ballasting eller deballasting for flere havner og vurdere lasttilstanden opp mot regelkrav i en komplett lastteknisk beregning

3q	kunne beregne og planlegge lasting av et bulkskip med korn og vurdere lasttilstanden opp mot regelkrav og kunne fylle ut kornskjema for godkjenning


Mål 4
Studentene skal ut fra kunnskaper om tankskip kunne planlegge lasting, lossing og transport av olje uten fare for liv, helse og miljø og kunne kommunisere med besetning, myndigheter og terminal på engelsk

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne vurdere oljens fysiske egenskaper ut fra oppgitte data og kunne vurdere den risiko transport av oljen måtte innebære

4b	kunne planlegge lasting, lossing, ballasting, deballasting, inerting og rengjøring av ordinær tankskip, produkttankskip og kombinerskip ut fra arrangementstegninger, manualer og tabeller

4c	kunne korrigere ullagemålinger med virkningen av slagside og trim og kunne vurdere sikker ullage

4d	kunne planlegge lasteoperasjoner med tankskip i komplette tekniske beregninger med lasteinstrument

4e	kunne styre lasteoperasjoner med tankskip med egen besetning, myndigheter og terminal


4f	kunne vurdere bestemmelser, lover og regler hentet i nasjonale og internasjonale regelverk som har med oljetransport å gjøre

4g	kunne planlegge forberedelser før ankomst, lasteoperasjoner, kontrollrutiner underveis

4h	kunne bruke engelsk fagterminologi til intern og ekstern kommunikasjon i forbindelse med lasteoperasjoner



2.3.5	Medisinsk behandling
(STCW-koden A-VI/4 pkt. 4-6)

Mål 1
Studentene skal kunne organisere og lede den medisinske behandlingen som gis om bord

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	være godt kjent med forskriftene for medisinsk utstyr om bord i skip og med de håndbøker som skal være tilgjengelig til bruk dersom en situasjon skulle oppstå

1b	være godt kjent med de medisiner som er påbudt om bord og deres virkning

1c	kunne beskrive dosering og eventuelle bivirkninger og kunne demonstrere bruken av påbudt kirurgisk utstyr og forklare hvordan registrering, kontroll og oppdatering skal foregå forskriftsmessig

1d	kunne gjenkjenne symptomer på hode- og ryggskader, kunne beskrive hvordan en behandler bevisstløse pasienter og kunne demonstrere hvordan en skadet med antatte ryggskader skal tas hånd om og transporteres

1e	kunne gjenkjenne symptomer på vanlige skader på øre, nese, hals og øye, kunne beskrive diagnose og mulige årsaker til symptomene

1f	kunne beskrive og demonstrere hvordan fremmedlegemer fjernes og kunne gjøre rede for korrekt etterbehandling

1g	kunne gjenkjenne symptomer, identifisere årsaker, forklare faremomenter og beskrive og demonstrere passende behandling ved indre og ytre blødning

1h	kunne gjenkjenne tegnene på brann- og frostskader og forklare forskjellen mellom 1., 2. og 3.grads forbrenning

1i	kunne beskrive forebyggende tiltak ved fare for sjokk, kunne forklare betydningen av å opprettholde kroppens væskebalanse


1j	kunne beskrive og demonstrere hvordan man diagnostiserer, og kunne gi førstehjelp på kommende tilfelle av brudd-, ledd- og muskelskader

1k	kunne gjenkjenne og beskrive forskjellige sårtyper og vite hvordan disse behandles

1l	kunne gi omsorg

1m	etter veiledning kunne behandle og bruke utstyr ved hudinfeksjon og skader

1n	kunne beskrive forbinding (dressing) og bandasjering og kunne forklare bandasjens hovedoppgaver

1o	kunne bruke relevante håndbøker

1p	kunne beskrive og demonstrere prinsipper for pleie, kunne observere forandringer og kunne måle blodtrykk og telle puls

1q	kunne gjenkjenne kritiske sykdomstilstander knyttet til mentaltilstanden og sentralnervesystemet, fordøyelsessystemet og -organene, hjertet, blodomløpet og åndedrettsorganene

1r	kunne gjenkjenne tegn og symptomer på blindtarmbetennelse, bukhinnebetennelse, hindringer i tarmfunksjon, hindring i vannlating og magesår

1s	være kjent med prosedyren for hjelp over radio (MEDICO)

1t	kunne gjenkjenne symptomer på de vanligste veneriske sykdommene og kunne gi grunnleggende behandling og råd

1u	kunne beskrive symptomer på influensa, og bakterielle sykdommer som salmonella, sykdommer overført av parasitter som dysenteri og malaria

1v	kunne ta riktige forholdsregler og kunne opprettholde korrekt hygiene om bord, særlig ved behandling av mat og vann, kloakk og avfall, desinfeksjon av skipet, og utryddelse av rotter

1w	kunne gjenkjenne tegn til alkoholmisbruk og vite hvordan misbrukeren kan søke råd

1x	kunne gjenkjenne kvinnesykdommer, graviditetsplager og kunne beskrive komplikasjoner som kan oppstå under svangerskapet, og kunne bistå ved fødsel

1y	kunne ta hånd om bergede som har vært utsatt for et forlis

1z	være kjent med og kunne ta omsorg for døende og døde



2.3.6	Kommunikasjon
(STCW-koden A-II/1, A-VI og A-IV/2, B-IV/2, 29-36, 37-44)

Mål 1
Studentene skal kunne tilfredsstille de krav som til enhver tid gjelder for å løse relevant sertifikat som radiooperatør i GMDSS

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne sende og motta informasjon ved hjelp av GMDSS-delsystem og GMDSS-utstyr og kunne tilfredsstille funksjonskravene i GMDSS

1b	kunne utføre radiotjenester i nødsituasjoner

1c	kunne bruke MF-, HF- og VHF-sendere og -mottakere

1d	kunne bruke DSC (Digital Selective Calling)

1e	kunne bruke NBDP

1f	kunne bruke satelittkommunikasjon i INMARSAT-systemet

1g	kunne bruke EPIRB (Emergency Positioning Indicating Radio Beacon)

1h	kunne bruke Sart (Search and Rescue Radar Transporter)

1i	kunne bruke og vedlikeholde reserveenergi

1j	kunne gjøre rede for antenneprinsipper for maritime antenner

1k	kunne bruke nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser for radiokommunikasjon

1l	kunne bruke relevante publikasjoner til å søke opplysninger om radiokommunikasjon og takseringsregler

1m	kunne følge prosedyrer og bruke GMDSS-utstyr for nød, haster- og tryggingstrafikk, herunder prosedyrer for IMO/MERSAR

1n	kunne ekspedere MEDICO og kunne bruke system for posisjonsrapportering fra skip

1o	kunne hindre utsending av falske nødalarmer og kunne følge prosedyrer for kansellering av disse

1p	kunne gjøre rede for hvordan SAR-tjeneste nasjonalt og internasjonalt er organisert og fungerer

1q	kunne avvikle korrespondanse og kommunikasjon på engelsk, skriftlig og muntlig, særlig meldinger som omhandler sikkerhet for menneskeliv til sjøs og kunne bruke IMOs Standard Maritime Navigational Vocabulary


Mål 2
Studentene skal kunne sende og motta informasjon gjennom optisk signalering og kunne bruke den internasjonale signalboken

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	ha god kjennskap til lyd- og lyssignaler og kunne sende og motta signaler med morselampe

2b	kunne bruke den internasjonale signalboken



2.3.7	Fiskeriteknologi

Mål 1
Studentene skal ha gode kunnskaper om fangstområder, havmiljøet som økosystem og om viktigheten av en bærekraftig ressursforvaltning

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beskrive det marine økosystemet og kunne drøfte konsekvenser ved høsting av havets ressurser og hvordan dette påvirker det biologiske mangfoldet

1b	kunne drøfte sammenhengen mellom økosystemet, havstrømmer og produksjon i havet

1c	kunne gjøre rede for hydrografiske forhold i våre havområder, spesielt der fiske og fangst foregår

1d	kunne drøfte beskatningen av havets ressurser nasjonalt og internasjonalt

1e	kunne gjøre rede for hvordan beskatning, ulike driftsformer og ressursforvaltning påvirker de forskjellige arter i havet

1f	ha kjennskap til de forskjellige fiske- og fangstfeltene i verdenshavene, spesielt i våre havområder

1g	kunne drøfte betydningen av fiske og fangst i nært havområde og kunne gjøre rede for hvilke utslag dette kan få for fiske i nære kystområder


1h	ha kjennskap til hvilke produkter som blir produsert på basis av ressurser fra våre havområder

1i	kjenne til ulike metoder for fastsetting av kvoter


Mål 2
Studentene skal kunne bruke teknologien som finnes om bord i fiskefartøy for å kunne høste av havets ressurser

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne bruke forskjellig utstyr og instrumenter til å lokalisere og fangste fangsten om bord

2b	kunne gjøre rede for ulike metoder for oppbevaring av fangst og kjenne til kvalitetsforskrifter for slik oppbevaring

2c	kunne gjøre rede for konstruksjonen og virkemåten til forskjellige redskapstyper og kunne vedlikeholde utstyret

2d	kunne beskrive konsekvenser for fartøy, redskap og fangst ved høsting av for store kvanta i forhold til kapasitet på fartøy og redskap

2e	kunne drøfte den betydning fangstteknikken har for fangstresultatet

2f	ha kjennskap til operasjon av fartøyet under fiske eller fangst, med særlig vekt på faktorer som er ugunstig for fartøyets sikkerhet, så som åpne luker, påvirkning fra redskap under setting, haling og lignende



2.3.8	Fiskerilovgivning

Mål 1
Studentene skal kunne følge gjeldende lover og forskrifter ved fiske i alle typer havområder

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne følge reguleringsvedtak for forskjellige bestander

1b	kunne drøfte de reguleringsbestemmelsene i nasjonalt og internasjonalt farvann og i andre lands økonomiske soner, som er av størst betydning for norske fiskere


1c	kunne drøfte hva saltvannsfiskeloven, råfiskeloven, deltakerloven med gjeldende konsesjonsbestemmelser og fiskerigrenseloven betyr for norsk fiskerinæring

1d	kunne følge regler som gjelder for forurensning i forbindelse med fiske og fangst, og kjenne til konsekvensene dersom reglene ikke blir overholdt

1e	kunne følge gjeldende rapporteringsrutiner overfor norske myndigheter ved fiske i andre lands soner




2.4	Fordypningsområde Skipsteknisk drift



2.4.1	Materiallære
(STCW-koden A-III/1 og A-III/2)

Mål 1
Studentene skal ha gode kunnskaper om skipsstål og forskjellige materiallegeringer som brukes i rørsystemer, varmevekslere og pumper. De skal kunne vurdere materialers fasthetsegenskaper og ha kunnskaper om materialprøving og materialdestruksjon

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for atomenes oppbygning og metallenes struktur

1b	kunne forklare metallers mekaniske egenskaper og kunne gjøre rede for prøving av disse

1c	kunne gjøre rede for forskjellige typer materialdeformasjon og hvordan materialdeformasjon kan oppstå og hvilken innvirkning dette får på materialets styrke

1d	kunne forklare legeringers struktur og hvilke egenskaper en legering kan få ved endring av legeringens sammensetning

1e	kunne drøfte og vurdere forhold i forbindelse med sveising av stål og aluminium

1f	kunne bruke norsk standard og DNV-standard for materialvalg


Mål 2
Studentene skal ha gode kunnskaper om forskjellige typer korrosjon på maskineri og rørsystemer og hvordan korrosjon kan forhindres eller begrenses

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forklare årsaken til galvanisk korrosjon

2b	kunne gjøre rede for spenningskorrosjon, intrakrystallinsk korrosjon og korrosjonsutmatting

2c	kunne beskrive hvordan turbulenskorrosjon og kavitasjonsangrep oppstår

2d	kunne forklare ulike metoder for beskyttelse mot korrosjon i maskinsystemer


2e	kunne gjøre rede for konstruksjonsgrunnregler for å hindre eller begrense korrosjon i maskinkonstruksjoner



2.4.2	Mekanikk og fasthetslære
(STCW-koden A-III/1 og A-III/2)

Mål 1
Studentene skal ha gode kunnskaper om fysikkens energilover, kunne foreta beregninger av stillingsenergi og bevegelsesenergi. De skal vurdere massebevegelse, dreiemoment og sammenhengen mellom dreiemoment og akseleffekt. De skal ha gode kunnskaper om dynamikk og skal kunne beregne bevegelse, kraft og treghetsmoment

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forklare begrepene arbeid, energi og effekt

1b	kunne beregne konstant hastighet og konstant akselerasjon

1c	kunne beregne vinkelhastighet og vinkelakselerasjon

1d	kunne beregne tyngdeakselerasjon

1e	kunne gjøre rede for energi og kunne beregne effekt og virkningsgrad

1f	kunne gjøre rede for svingninger og pendelbevegelse

1g	kunne gjøre rede for utbalansering av massekrefter i veisystem

1h	kunne gjøre rede for kraftstøt og energitap ved støt


Mål 2
Studentene skal kunne utføre statiske beregninger og ha gode kunnskaper om kraftmoment og friksjonskrefter

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne utføre momentberegning

2b	kunne gjøre rede for likevektsbetingelser

2c	kunne utføre tyngdepunktsberegninger

2d	kunne beregne friksjon

2e	kunne gjøre rede for tannhjulsutveksling og kunne beregne kraftvinning

2f	kunne gjøre rede for ulike typer taljer og løfteskruer og kunne beregne nødvendig kraft


Mål 3
Studentene skal kunne foreta hydrostatiske og hydromekaniske beregninger. De skal kunne vurdere forhold som innvirker på væsketrykk, spenninger og hastighet

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for trykk i væsker og kunne beregne trykk mot plane flater

3b	kunne gjøre rede for spenninger i rør og beholdere

3c	kunne gjøre rede for væskestrømning og kunne beregne strømningshastighet i rør

3d	kunne beregne strømningstap, leveringshøyde og pumpeeffekt for enkle rørsystem


Mål 4
Studentene skal kunne foreta enkel beregning av forskjellige typer belastningsspenninger og belastningsmomenter for maskinkonstruksjoner og maskinelementer

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne beregne tilsetningsmoment og strekk- og vridningsspenning i skruer

4b	kunne beregne bøyningsmoment, vridningsmoment og skjærespenninger i sveiseskjøter

4c	kunne beregne lagerbelastning i glide- og aksiallager

4d	kunne gjøre rede for belastning og levetid for kule- og rullelager

4e	kunne beregne belastning på løfteutstyr




2.4.3	Termodynamikk og strømningslære
(STCW-koden A-III/2)

Mål 1
Studentene skal kunne beregne og vurdere teoretiske prosesser, effekt, varmestrøm, varmeoverføring og virkningsgrader. De skal forstå hvorfor termodynamikk er et viktig grunnlag for drift og vedlikehold av strømningsmaskiner og varmekraftmaskiner

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne definere temperatur, varme og spesifikk varmekapasitet

1b	kunne definere trykk, spesifikk volum, lengde- og volumutvidelse

1c	kunne gjøre rede for gasslovene

1d	kunne definere arbeid og varme

1e	kunne beregne og drøfte tilstandsforandringer der V=konstant, P=konstant og T=konstant

1f	kunne beregne og drøfte kretsprosessene for motorer, kuldemaskineri, varmepumper, kompressorer og gassturbiner

1g	kunne bruke entalpi- og entropidiagram for vanndamp

1h	kunne gjøre rede for Carnot- og Rankineprosessen i Ts-diagrammet

1i	kunne beregne varmegjennomgang ved stråling og konveksjon

1j	kunne beregne og gjøre rede for varmegjennomgang i varmevekslere


Mål 2
Studentene skal kunne beregne og vurdere forbrenningsprosesser og energibalanse. De skal ha kunnskaper om brennstoffer og om hvilke konsekvenser utslipp av forbrenningsgasser har for helse og miljø

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for hydrokarboners fysikalske egenskaper

2b	kunne forklare hvor og hvordan eksplosjonsfare kan oppstå

2c	kunne beregne teoretisk og virkelig luftbehov


2d	kunne gjøre rede for forbrenningsprosessen i motorer og kjeler

2e	kunne gjøre rede for forbrenningsprodukter og røykgassanalyse og kunne forklare hvordan utslipp av skadelige gasser kan reduseres


Mål 3
Studentene skal kunne beregne og vurdere strømning i rør, dyser og skovler. De skal kunne vurdere forhold som påvirker strømningshastighet og virkningsgrader

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for Pascals prinsipp og Bernoullies likning

3b	kunne gjøre rede for strømningsforstyrrelser

3c	kunne beregne strømningshastigheter og strømningstap

3d	kunne gjøre rede for kinematisk og dynamisk viskositet



2.4.4	Elektroteknikk, elektronikk og styringsteknikk
(STCW-koden A-III/1)

Mål 1
Studentene skal vise systemforståelse innen elektroteknikk og styringsteknikk og kunne vurdere forhold som har betydning for sikker drift av elektriske systemer og komponenter

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser

1b	kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i vekselstrømskretser

1c	kunne beregne virkningsgrad og effekt

1d	kunne drøfte og vurdere forhold som har betydning for induksjon av strøm og spenning

1e	kunne drøfte og vurdere forhold som har betydning for elektriske felter, kondensatorforhold og kapasitet i strømkretser

1f	kunne drøfte og vurdere forhold som har betydning for galvanisk spenning, akkumulatorer, korrosjon og korrosjonsvern

1g	kunne forklare virkemåte for likeretting av vekselspenning ved 1-2-6 pulskoblinger

1h	kunne forklare virkemåte til vekselrettere, frekvensomformere og syklokonvertere

1i	kunne forklare prinsippene for kontaktorer og releer og kunne vurdere forhold som har betydning for styring av kontaktorer og releer

1j	kunne forklare prinsippene for elektriske maskiner og kunne vurdere forhold som har betydning for styring og regulering av elektriske maskiner

1k	kunne bruke aktuell dokumentasjon og kunne foreta feilsøking og rette feil


Mål 2
Studentene skal ut fra kunnskaper om elektronikk og styringsteknikk kunne vurdere forhold som har betydning for kraftteknikk, signaloverføring og måleteknikk. De skal kunne planlegge og utføre nødvendig vedlikehold av elektroniske systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forklare bruken av halvlederkomponenter

2b	kunne drøfte og vurdere målemetoder og kunne bruke måleinstrumenter

2c	kunne drøfte og vurdere forhold som har betydning for signaloverføring og forsterkning

2d	kunne forklare digitale og databaserte styringssystemer

2e	kunne drøfte og vurdere forhold som har betydning for feilsøking, drift og vedlikehold av elektroniske kretser og utstyr

2f	kunne utføre vedlikehold og funksjonsprøving av alarm- og sikringssystemer




2.4.5	Måle- og reguleringsteknikk
(STCW-koden A-III/2)

Mål 1
Studentene skal ut fra kunnskaper om måleteknikk kunne vurdere forskjellige målemetoder. De skal ha kunnskaper om hvordan utstyr til måling av fysiske, elektriske og kjemiske endringer virker

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere og drøfte metoder og utstyr for trykkmåling, nivåmåling og temperaturmåling

1b	kunne vurdere og drøfte metoder og utstyr for mengdemåling og viskositetsmåling

1c	kunne vurdere og drøfte metoder og utstyr for måling av rotasjon og frekvens

1d	kunne vurdere og drøfte metoder og utstyr for måling av kraft og dreiemoment

1e	kunne vurdere og drøfte metoder og utstyr for måling av gass- og partikkelkonsentrasjon

1f	kunne vurdere og drøfte metoder og utstyr for vannanalysemålinger

1g	kunne kontrollere og kalibrere måle- og kontrollutstyr

1h	kunne kontrollere og justere måleverdiomformere


Mål 2
Studentene skal ut fra kunnskaper om reguleringsteknikk kunne vurdere utstyr og metoder for regulering og styring av fysiske, elektriske og kjemiske prosesser. De skal kunne kontrollere og vedlikeholde reguleringssystemer og kunne foreta nødvendig justering og programmering av regulatorer og måleutstyr

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne vurdere valg av regulatortyper ut fra virkemåte og bruksområde

2b	kunne utføre justering og programmering av elektroniske regulatorer

2c	kunne kontrollere og justere regulatorers settpunkt og parametre

2d	kunne forklare hva som menes med optimalisering av reguleringsavvik

2e	kunne vurdere valg av ventiltyper ut fra deres karakteristikk

2f	kunne forklare virkemåten til forskjellige forstillingselementer og hva som menes med forstillingskraft, hastighet og nøyaktighet

2g	kunne bruke aktuell dokumentasjon ved feilsøking og vedlikehold og kunne drøfte og vurdere optimalisering av reguleringssløyfer og reguleringssystemer



2.4.6	Kraftanlegg
(STCW-koden A-III/1 og A-III/2, B-I/12, pkt. 42)

Mål 1
Studentene skal ha gode kunnskaper om dieselmotorers konstruksjon og virkemåte. De skal ha systemforståelse og kunne utføre beregninger som har betydning for drift av motoranlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forklare totaktsmotorens generelle oppbygning og kunne gjøre rede for hvilke konstruksjonsdeler som er spesielt utsatt for belastninger og skader

1b	kunne forklare firetaktsmotorens generelle oppbygning og kunne gjøre rede for de konstruksjonsdelene som er spesielt utsatt for belastning og skader

1c	kunne gjøre rede for kompresjon og ekspansjon og kunne beregne og drøfte prosessene ut fra praktiske forhold

1d	kunne drøfte og vurdere forhold som har betydning for forbrenning og blandingsforhold

1e	kunne drøfte og vurdere forhold som har betydning for gassutstrømning, spyling og luftfylling

1f	kunne gjøre rede for kjøling av motoren og kunne drøfte og vurdere forhold som påvirker kjøleeffekten

1g	kunne drøfte og vurdere forhold som påvirker varmebalansen og kunne beregne nyttiggjort effekt, tap og virkningsgrader



Mål 2
Studentene skal ha gode kunnskaper om dieselmotorens forskjellige systemer. De skal kunne vurdere forhold som kan ha betydning for sikker og økonomisk drift og som belaster miljøet minst mulig

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne vurdere hvilke problemer som kan oppstå i brennoljesystemet

2b	kunne vurdere hvilke problemer som kan oppstå i forskjellige systemer for overlading og gassutveksling

2c	kunne vurdere hvilke konsekvenser driftsforstyrrelser og feil kan forårsake i kjølevannsystemet

2d	kunne vurdere hvilken betydning sylindersmøring, sylinderoljer og oljekvalitet har for problemfri drift av dieselmotorer

2e	kunne beskrive systemet for start, omstyring og regulering

2f	kunne gjøre rede for gir- og koplingssystemer

2g	kunne beskrive bruk av eksoskjele-/eksoskjelesystem og kunne beregne energibesparelse


Mål 3
Studentene skal kunne planlegge og lede drift og vedlikehold av skipsdieselmotorer og tilhørende systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne bruke et systematisk vedlikeholds- og reservedelssystem

3b	kunne gjøre rede for normale driftsverdier og kunne vurdere konsekvenser ved for store avvik

3c	kunne utføre kontroll- og slitasjemåling av akslinger, lager, sylindrer og stempler

3d	kunne forklare hvilke krefter som oppstår i drivverket og kunne gjøre rede for torsjonssvigninger og kunne drøfte konsekvenser av uheldige belastninger

3e	kunne bruke utstyr for kontroll og overvåking av motorens forskjellige driftsparameter

3f	kunne utarbeide prosedyrer for driftsovervåking av motorer og systemer


3g	kunne utarbeide og følge prosedyrer for opp- og nedkjøring av maskinanlegg

3h	kunne foreta feil- og skadevurdering og kunne drøfte og analysere årsaker til feil og skader

3i	kunne gjøre rede for klassifikasjonsselskapenes krav og kunne utføre den kontroll og rapportering som myndighetene fastsetter


Mål 4
Studentene skal kunne planlegge og lede drift og vedlikehold av dampkjeleanlegg slik at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for kjelens konstruksjon, utstyr og varmetekniske oppdeling

4b	kunne forklare hvilke forhold som påvirker varmegjennomgang og kunne utføre beregninger av varmestrøm og nødvendig varmeflate- og rørtemperatur

4c	kunne forklare hva som er normale driftsverdier og hvilke konsekvenser for store avvik kan gi

4d	kunne gjøre rede for hvordan kjelens sikrings- og overvåkingssystem virker og kunne utføre funksjonstest av systemene

4e	kunne gjøre rede for hvilke konstruksjonsdeler og hva slags utstyr som er spesielt utsatt for skader

4f	kunne forklare årsaken til korrosjon og hvordan korrosjon kan forhindres

4g	kunne forklare ulike reparasjonsmetoder av lekk rørvegg, fordamperrør eller overheter

4h	kunne gjøre rede for fødevannsystem og utføre nødvendig driftsvedlikehold av varmevekslere, fødevannspumpe, avlufter og reguleringsutstyr

4i	kunne utføre vannbehandling

4j	kunne gjøre rede for ulike typer brennoljesystemer for kjeler og kunne vedlikeholde disse

4k	kunne beskrive virkemåten til forskjellige typer luftforvarmere og kunne vedlikeholde disse

4l	kunne gjøre rede for kjelens armatur og kunne kontrollere og vedlikeholde armaturet med tilbehør


4m	kunne utarbeide og følge prosedyrer og kunne bruke metoder for driftsovervåking av dampkjeler og kjelers utstyr

4n	kunne utarbeide og følge prosedyrer og bruke metoder for opplegg og konservering av dampkjeleanlegg

4o	kunne sette opp varmebalanse og kunne foreta beregninger av virkningsgrad, ytelse, luftbehov og brennoljeforbruk


Mål 5
Studentene skal ha gode kunnskaper om dampturbiners konstruksjon, utstyr og virkemåte. De skal kunne utføre beregninger og kunne planlegge drift og vedlikehold av turbiner

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne beregne dampens trykkfall og hastighetsendring i dyser og skovler

5b	kunne beregne relative og absolutte damphastigheter i aksjonsturbiner, reaksjonsturbiner og hastighetstrinn

5c	kunne gjøre rede for trykkforhold og kunne beregne energitap i dyser og skovler

5d	kunne drøfte forhold som påvirker den indre effekt og kunne bestemme indre effekt ved hjelp av hs-diagram

5e	kunne beregne turbinvirkningsgrader

5f	kunne gjøre rede for dampsyklus og fordeler med damptapping og "reheating"

5g	kunne foreta drift av hovedkondenser og kondensatsystemet

5h	kunne bruke manøver-, sikrings- og overvåkingssystemet

5i	kunne gjøre rede for drift og vedlikehold av forskjellige typer gir

5j	kunne gjøre rede for drift og vedlikehold av smøreoljesystemet

5k	kunne gjøre rede for normale driftsverdier og konsekvenser ved for store avvik

5l	kunne utføre tilstandskontroll og kunne foreta analyse av driftsparametre

5m	kunne planlegge og lede vedlikehold av turbinanlegg

Mål 6
Studentene skal ut fra kunnskaper om gassturbiner og gassturbinanlegg kunne planlegge og lede drift og vedlikehold

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne gjøre rede for konstruksjonsprinsipper og bruksområde

6b	kunne vurdere termiske belastninger og drøfte forhold som påvirker den termiske belastning

6c	kunne beregne varmestrøm, effekt og virkningsgrader

6d	kunne gjøre rede for normale driftsdata og drøfte og vurdere kriterier for drift og vedlikehold



2.4.7	Skipselektriske anlegg
(STCW-koden A-III/1 og A-III/2, B-I/12 pkt. 42)

Mål 1
Studentene skal ha gode kunnskaper om produksjon av elektrisk kraft, generatorens oppbygning, virkemåte og vern

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forklare en generators oppbygning og virkemåte

1b	kunne forstå hvordan generatoren påvirkes ved forskjellige lasttyper

1c	kunne forstå hvordan magnetiseringen påvirker generatorene

1d	kunne gjøre målinger på generatorens viklinger ved eventuelle feil

1e	kunne beregne aktive og reaktive effekter, virkningsgrader og effektfaktor

1f	kjenne til prinsipper og utstyr for generatorvern

1g	kjenne til forskriftene for disse anleggene



Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om skipets elektriske systemer, på enfase- og trefaseanlegg, kobling i stjerne og trekant, likeretting, beregning av linje og fasestørrelser, kortslutnings- og jordslutningsstrømmer

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for enfase- og trefaseanlegg

2b	kunne gjøre rede for IT og TN anlegg

2c	kunne beregne og tegne kretser med hovedstrøm, fasestrøm, hovedspenning og fasespenning ved stjerne- og trekantkobling

2d	ha kjennskap til nødvendig overvåkings- og kontrollutstyr i hovedtavle

2e	kunne feilsøke og rette feil ved skipets anlegg

2f	kunne foreta kortslutningsberegning og jordslutningsberegning

2g	kunne gjøre rede for termiske belastninger, spenningsfall, effekttap og mekanisk belastning

2h	kunne gjøre rede for faremoment, ansvarsforhold, forskrifter, arbeids- og betjeningsinstrukser

2i	kunne drøfte, vurdere og gjennomføre vedlikeholdsplanlegging

2j	ha kjennskap til forhold som har betydning for drift og vedlikehold av nødstrøm- og nødlysanlegg

2k	ha kjennskap til forhold som har betydning for utstyr og montasje i eksplosjonsfarlige områder

2l	kjenne forskrifter for disse anleggene


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om elektriske motorer og transformatorer

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne forklare oppbygning og virkemåte for trefase asynkronmotor

3b	kunne gjøre beregningsoppgaver for strøm, spenning, effekt, virkningsgrad og sakking

3c	kunne forstå motorens oppbygning ved to-hastighet, Dahlanderkobling – to adskilte viklinger

3d	kunne forstå koblinger med stjerne og trekant start

3e	kunne forklare prinsippene for omformerdrift av asynkronmotorer (frekvensomforming og mykstart)

3f	kunne gjøre rede for prinsippene for og forklare virkemåten til et dieselelektrisk framdriftssystem

3g	kunne skjemategning for forskjellige motorer og styrekretser

3h	kunne reparere og vedlikeholde elektriske motorer

3i	kunne forklare en transformators oppbygning

3j	kunne gjøre rede for drift av transformatorer og likerettere

3k	kunne tegne skjema med stjerne og trekantkoblinger av transformatorer og kunne gjøre beregninger med spenning, strøm og effekt

3l	kjenne forskrifter for disse anleggene


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om elektriske likestrømsmotorer

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne forklare en likestrømsmotorers oppbygning og virkemåte

4b	kunne forklare driftsforhold, styring og regulering av likestrømsmotorer

4c	kunne gjøre mindre reparasjoner og vedlikehold av likestrømsmotorer

4d	kjenne forskriftene for disse anleggene




2.4.8	Overvåkings-, kommunikasjons- og styringssystemer
(STCW-koden A-III/1 og A-III/2)

Mål 1
Studentene skal ha gode kunnskaper om overvåkings- og alarmsystemer og kunne vurdere forhold som har betydning for sikker drift slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas. De skal kunne vurdere utstyr og metoder for overvåking av roterende maskineri, dampkjeler og pumpesystemer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere drift, vedlikehold og kontroll av brannmeldersystemer

1b	kunne gjøre rede for forskjellige typer branndetektorer og kunne beskrive brannmeldersentralens funksjoner

1c	kunne gjøre rede for temperaturovervåking av lager, gasser og væsker og kunne kontrollere og vedlikeholde temperaturovervåkingsutstyr

1d	kunne gjøre rede for trykkovervåking og kunne utføre kontroll og vedlikehold av trykkovervåkingsutstyr

1e	kunne vurdere forskjellige metoder for nivåovervåking og kunne utføre kontroll og vedlikehold av nivåovervåkingsutstyr

1f	kunne vurdere utstyr for vibrasjonsovervåking og kunne foreta kontroll og nødvendig vedlikehold av utstyret

1g	kunne forklare bruken av støtpulsmåling og kunne vurdere måleresultatet og kunne ta nødvendige forholdsregler for å unngå skade eller havari

1h	kunne gjøre rede for rotasjonsovervåking og sikringssystemer mot overhastighet

1i	kunne vurdere og bruke utstyr for gassmåling og kunne foreta kontroll og nødvendig driftsvedlikehold av slikt utstyr


Mål 2
Studentene skal kunne utføre driftsvedlikehold av aktuelle interne sambandssystemer om bord

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for calling-systemer og kunne utføre nødvendig driftsvedlikehold


2b	kunne gjøre rede for interne telefonsystemer og kunne utføre nødvendig driftsvedlikehold

2c	kunne bruke lukket radiosamband


Mål 3
Studentene skal ha gode kunnskaper om pneumatiske og hydrauliske styringssystemer og kunne vurdere forhold som har betydning for sikker drift, slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas. De skal kunne vurdere utstyr og metoder for styring av roterende maskineri, dampkjeler og pumpesystemer

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne kontrollere og vedlikeholde manøver- og startesystemer

3b	kunne foreta kontroll og nødvendig vedlikehold av forskjellige styresystemer for propell

3c	kunne kontrollere og vedlikeholde ulike typer styremaskinsystemer og systemer for nødstyring

3d	kunne forklare nivåkontroll og nivåregulering av vannbeholdning i dampkjeler

3e	kunne forklare hvordan trykk- og kapasitetskontroll utføres for dampkjeler

3f	kunne funksjonsprøve og vedlikeholde dampkjelers sikkerhetssystemer

3g	kunne drøfte krav til sikkerhet for aktuelle typer styremaskiner

3h	kunne forklare virkemåten til aktive stabilisatorsystemer



2.4.9	Skipsutstyr og hjelpesystemer
(STCW-koden A-III/1 og A-III/2, B-I/12 pkt. 42)

Mål 1
Studentene skal kunne foreta drift og vedlikehold av pumper, pumpesystemer og varmevekslere. De skal kunne beregne pumpekapasitet. De skal ha gode kunnskaper om systemer for å kunne behandle avfall på en miljømessig forsvarlig måte

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere trykktap i rørsystemer og varmevekslere

1b	kunne vurdere de viktigste pumpetyper og deres særegenheter

1c	kunne gjøre rede for ulike typer tanker, røropplegg og filter

1d	kunne beregne trykkforhold, pumpekapasitet og leveringsgrad

1e	kunne vedlikeholde og rengjøre ulike typer varmevekslere

1f	kunne foreta drift og vedlikehold av ulike typer brann-, lens- og ballastsystemer

1g	kunne følge prosedyrer for behandling av avfall og kunne foreta drift og vedlikehold av kloakk- og avfallssystemer


Mål 2
Studentene skal kunne foreta drift og vedlikehold av trykkluftanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne planlegge drift og vedlikehold av de vanligste kompressorer

2b	kunne utføre vedlikehold av regulerings- og sikringsutstyr i starteluftsystemet og arbeidsluftsystemet

2c	kunne gjøre rede for krav til instrumentluft og kunne vurdere forskjellige måter nødvendig luftkvalitet kan oppnås

2d	kunne drøfte driftsproblemer

2e	kunne følge forskrifter som gjelder trykkluftanlegg


Mål 3
Studentene skal kunne følge myndighetenes krav til produksjon og behandling av drikkevann

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne drøfte forskjellige typer evaporatorer og kunne foreta drift og vedlikehold

3b	kunne forklare produksjon ved hjelp av omvendt osmose

3c	kunne vedlikeholde hydroforsystemer og kunne behandle og lagre drikkevann



Mål 4
Studentene skal vedlikeholde laste-, losse- og fortøyningsutstyr, ankerspill og annet viktig dekkmaskineri

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne vedlikeholde pumpetyper og rørarrangement på tankskip og produkttankere

4b	kunne vedlikeholde lossesystemer på gasstankere

4c	kunne vedlikeholde kjøreramper, porter og andre lukningarrangement

4d	kunne vedlikeholde ankerspill, fortøyningsutstyr og fortøyningsarrangement, herunder hydrauliske systemer


Mål 5
Studentene skal ha gode kunnskaper om kuldeanlegg og drift av slike anlegg. De skal kunne beregne kuldebehov og anleggskapasitet. De skal kunne vurdere, planlegge og lede drift og vedlikehold slik at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne vurdere det varmetekniske grunnlaget for et kuldeanlegg, kretsprosess og log p-h diagram

5b	kunne beregne kuldebehov og kunne drøfte nødvendig dimensjonering av kompressor og varmevekslere

5c	kunne vurdere bruk av aktuelle kuldemedier og kunne drøfte deres innvirkning på miljøet

5d	kunne planlegge og foreta drift og vedlikehold av proviantanlegg og kuldeanlegg for last og kunne vurdere spesielle problemer som kan oppstå med et anlegg til sjøs

5e	kunne planlegge og foreta drift og vedlikehold av anlegg for luftkjøling og kunne vurdere spesielle problemer som kan oppstå med et anlegg til sjøs

5f	kunne gjøre rede for hvordan et kuldeanlegg skal isoleres og kunne utføre beregninger av varmegjennomgang

5g	kunne utarbeide prosedyrer for driftsvedlikehold

5h	kunne vurdere ulike typer varmepumper og kunne drøfte energiøkonomisering og fordeler og ulemper ved nye og framtidige anlegg for nedkjøling og oppvarming


Mål 6
Studentene skal ha gode kunnskaper om bunkring, lagring og behandling av brennoljer og smøreoljer. De skal kunne bruke underlag og dokumentasjon for tungoljer og smøreoljer og kunne foreta den drifts- og vedlikeholdsplanlegging som er nødvendig for at helse, miljø og sikkerhet og økonomi skal bli ivaretatt 

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne beskrive brennoljesystemet, fra bunkerstanker og fram til forbruker

6b	kunne utarbeide og følge prosedyrer for bunkring og prøvetaking

6c	kunne gjøre rede for lagring og pumping av brennoljer om bord

6d	kunne drøfte og vurdere rensing av brennoljer og separatorteknikk

6e	kunne drøfte problemer med moderne tungoljer og kunne drøfte hvilke skader som kan oppstå på maskineriet

6f	kunne drøfte hvilken helse- og miljøfare brennoljer kan medføre

6g	kunne gjøre rede for framstilling av smøreoljer

6h	ha gode kunnskaper om smøreoljers fysiske egenskaper

6i	kunne gjøre rede for klassifisering av smøreoljer

6j	kunne vurdere og drøfte smøring av roterende maskineri

6k	kunne behandle smøreoljer

6l	kunne utføre enkle brennoljeanalyser og smøreoljeanalyser




Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere studenten, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt studenten er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle studenten
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse studenten har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for linjefagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.
	Det er studentenes helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.
	Vurderingen av studentene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere studenter og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at studenten fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

Denne læreplanen omfatter to års opplæring, og eksamenene bør fordeles over to år.

I løpet av skoleåret skal alle studenter gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og linjefag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

Det er viktig at det legges vekt på å bruke engelsk i de sikkerhetsrelaterte fagene.

For studenter med fordypningsområde Nautiske fag og fiskerifag skal der i undervisningssituasjonen legges særlig vekt på viktigheten av engelsk som arbeidsspråk ved oppnåelse av målene i faget 2.3.2 Sjøveisregler og brovakthold.

For studenter med fordypningsområde Skipsteknisk drift vil det være naturlig å benytte engelsk ved gjennomgåelse av forskrifter og regler, når tekniske instruksjonsmaterialer benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold av motorer, kjeler etc.
Undervisningsinstitusjonen bør legge vekt på å bruke engelsk når opplæringen foregår på simulator, ved bruk av CBT og ved skriving av loggbøker og utforming av arbeidsoppgaver.

Sammen med læreplanen kan IMO Model Course være til hjelp ved planlegging av innholdet i fordypningsområdene.



Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag

Felles allmenne fag


Totalt antall timer
Norsk
373 timer x 2/3
248*
Engelsk
37 timer x 2/3
25*
Nyere historie 
150 timer x 2/3
100*
Matematikk
75 timer x 2/3
50*
Naturfag
112 timer x 2/3
75*






Linjefag


Felles linjefag

560
Fordypningsfag

1485






Valgfag

75



Til sammen

2618

*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkeltstudenter som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.




1.2	Moduler i teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag

Felles linjefag

Moduler
Totalt antall timer
Lederskap til sjøs
Modul 1: Mål 1 og 2
Modul 2: Mål 3 og 4
112
75
Skipsteknikk
Modul 1: Mål 1 og 2
Modul 2: Mål 3
112
37
Sikkerhet til sjøs
Modul 1: Mål 1
Modul 2: Mål 2 og 3
112*
112






Fordypningsområde Nautiske fag og fiskerifag


Navigasjon og navigasjonsmidler
Modul 1: Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7
Modul 2: Mål 8
Modul 3: Mål 9, 10 og 11
299 (259**)
75
112 (102**)
Sjøveisregler og brovakt
Modul 1: Mål 1
Modul 2: Mål 2
150
75
Behandling av skip
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
Modul 2: Mål 4
150
75
Lasteberegninger og behandling av last
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
Modul 2: Mål 4
189
150
Medisinsk behandling
Modul 1: Mål 1
40
Kommunikasjon
Modul 1: Mål 1
Modul 2: Mål 2
150 (70**)
20
Fiskeriteknologi
Modul 1: Mål 1 og 2
75**
Fiskerilovgivning
Modul 1: Mål 1
75**





Fordypningsområde Skipsteknisk drift
Moduler
Totalt antall timer
Materiallære
Modul 1: Mål 1 og 2
37
Mekanikk og fasthetslære
Modul 1: Mål 1, 2, 3 og 4
112
Termodynamikk
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
75
Elektroteknikk, elektronikk og styringsteknikk
Modul 1: Mål 1 og 2
112
Måle- og reguleringsteknikk
Modul 1: Mål 1
Modul 1: Mål 2 
56
56
Kraftanlegg
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
Modul 2: Mål 4
Modul 3: Mål 5
Modul 4: Mål 6
343
112
75
37
Skipselektriske anlegg
Modul 1: Mål 1, 2, 3 og 4
230
Overvåkings-, kommunikasjons- og styringssystemer
Modul 1: Mål 1 og 2
Modul 2: Mål 3
50
25
Skipsutstyr og hjelpesystemer
Modul 1: Mål 1, 2, 3 og 4
Modul 2: Mål 5
Modul 3: Mål 6
75
75
15

*	Sikkerhetskurs i henhold til STCW-konvensjonens krav til sertifikat er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre og bestå godkjent sikkerhetskurs ved godkjent sikkerhetssenter. Kurset er en del av felles linjefag "Sikkerhet til sjøs".

**	Redusert antall timer i fordypningsområde Nautiske og fiskerifag for studenter med kystskipperteorien fra VKI Fiske og fangst brukes til fiskerifagene. Hovedmomenter som anses for fullt ut dekket opp i VKI Fiske og fangst er markert med symbolet # i planen. Der vil dessuten være en del mål som er delvis dekket opp.



Vedlegg 2


Vurdering i teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag


Standpunktkarakterer
Det gis standpunktkarakterer i alle fag.


Eksamensordning og eksamensform i teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag

Felles allmenne fag	Norsk: Alle studenter skal opp til eksamen i norsk hovedmål skriftlig og norsk sidemål skriftlig. Oppgavene utarbeides sentralt med sentral sensur. Studentene kan i tillegg trekkes ut til lokal muntlig eksamen i norsk.
	Matematikk: Studentene kan trekkes ut til eksamen som består av en skriftlig og en muntlig del. Skriftlig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur. Lokal muntlig eksamen utarbeides etter sentrale retningslinjer.
	Engelsk: Studentene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Eksamensoppgavene til skriftlig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur. Lokal muntlig eksamen utarbeides etter sentrale retningslinjer.
	Naturfag: Studentene kan trekkes ut til lokal muntlig eksamen med eksperimentelt innslag etter sentrale retningslinjer.
	Nyere historie: Studentene kan trekkes ut til lokal muntlig eksamen etter sentrale retningslinjer.


Linjefag og fordypningfag

Fordypningsområde Nautiske fag og fiskerifag

	Alle studenter skal opp til skriftlig, sentralgitt eksamen med 
	sentral sensur i fagene:
-	Navigasjon og navigasjonsmidler (fag 2.3.1).
-	Lasteberegninger og behandling av last (fag 2.3.4).

	Alle studenter skal opp til praktisk/muntlig lokalgitt eksamen etter sentrale retningslinjer i Sjøveisregler og brovakt (fag 2.3.2).

	Eksamen i Radiokommunikasjon – GMDSS (Global Maritime Distress and Safety Systems) – GOC og ROC gis av Telenor.

	Alle studenter skal trekkes ut til skriftlig lokalgitt eksamen i ett av de øvrige linje- og fordypningsfagene.


Fordypningsområde Skipsteknisk drift

	Alle studenter skal opp til skriftlig, sentralgitt eksamen med 
	sentral sensur i fagene:
-	Kraftanlegg (fag 2.4.6).
-	Skipselektriske anlegg (fag 2.4.7).

	Alle studenter skal trekkes ut til skriftlig lokalgitt eksamen i ett av de øvrige linje- og fordypningsfagene.



Det vil være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

Det vises til sentrale retningslinjer for lokalt og sentralt gitt eksamen i Reform 94.

