
On a mile of higway, you can drive a mile

On a mile of railway, you can travel a mile

With a mile of runway, you have the whole world.

Ed Bolen
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Lite historia



Kvalificerad 
Yrkeshögskoleexamen+

• Flygutbildning (70+170)

Regelverket tillåter så småningom att flygutbildningen består av 70 timmar i luften och 170 

timmar i simulator.

• Flygteoriutbildning• Flygteoriutbildning

PPL- och ATP-teori

• Lärande i arbetslivet, LIA

Samarbetspartners bland annat Norwegian, Primera Air och SAS som är våra ”Host 
Airlines”.

• Kompletterande akademiskt år ger

kandidatexamen



CPL MEIR+TR vs MPL

Jämförelse mellan CPL MEIR ab-initio och MPL

• MPL minst 70 timmar i flygplan och 240 totalt med 

simulator. NQ och ”upset training” är obligatoriska moment.

70

240

MCC

ME

TR

IR

Host Airline

NQ

Upset

Instr

DUAL
PIC CC

SPICNQ
PIC

PPL
CPL

IR



MPL(A) – Corner Pillar

�The approach is to use an existing ATP(A) 
integrated training course
Appendix 1 to JAR-FCL 1.520&1.525 1c)

�Multi Crew
Appendix 1 to JAR-FCL 1.520&1.525 3Appendix 1 to JAR-FCL 1.520&1.525 3

�CRM/TEM

�Competency Based
Appendix 1 to JAR-FCL 1.520&1.525 3

� Instructor skills

�Selection of students
Appendix 1 to JAR-FCL 1.520&1.525 6



Integrated ATPL(A) Theoretical Knowledge

The MPL(A) training scheme

• CRM
• Solo flight
•VFR Cross-country 
• Upset recovery
• Night flight

• CRM
• Basic instrument flight
• Instrument flight
• IFR Cross country
• Multi Engine Instr.
• Multi Crew
• Host airline SOP

• CRM
• Multi-crew
• Instrument flight
• Aircraft familiarisation 
• Communication skills 
• LOFT
• Visual flying
• Normal procedures
• Abnormal procedures

• CRM
• Landing training
• All weather scenarios
• LOFT
• Abnormal procedures
• Normal procedures
• Motsvarar typbehörig-
hetsutbildning

Integrated TEM Principles 7



TFHS MPL Concept – The 
Departure …

MPL Core Flying Skill
� PPL inklusive upset training

� Mörkerflygning

� PPL/ATP teori� PPL/ATP teori

� CRM/TEM

• First goal in the Core Flying Skill is the PPL included Upset Training. ~50h

• The final hours will be performed as night flying and IFR flying. ~20h

• ΣΣΣΣ = 70 h

• In advance the PPL will let the student be able act as PIC

• We can let the students fly together

• IFR Training will be integrated with the synthetic training. “Sandwich model”.

This will give the students a basic knowledge about the IFR routines.

• The IFR Training give the students a first experience in real IFR communication.



TFHS MPL(A) Concept
… enroute …

MPL Basic 

�Basic IR-skill training ; A/C and FSTD

�Basic MCC Training�Basic MCC Training

�ATPL-teori



TFHS MPL(A) Concept
… arrival …

Intermediate 

�A/C handling, TEM/CRM communication skills 
and LOFT

�Bolagskurs�Bolagskurs

�Teknisk kurs

Advanced

�Type träning

�Flygprov för Transportstyrelsen

�12 TGL



TFHS MPL(A) Concept
…approach…

Lärande i arbetslivet (LIA)

�Line training-line check
Line training som skedet kallas slutar med Line Check.
En godkänd line check häver “MPL restricted”

10 veckor�10 veckor
Cirka 100-250 timmar dock minst 40 sektorer eller flygningar.

�5 veckors examensarbete



TFHS MPL(A) Concept
…landing! 

Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen

�Multi crew Pilot Licence

�200-300 timmar B737

�Bolagserfarenhet�Bolagserfarenhet



Exempel planering

I regel varannan vecka flygning och varannan vecka 

teori. På bilden är flyg blått och teori grönt, svart 

symboliserar mörkerflygperioden under hösten. I 

regel på undervisning måndag till fredag 0730-1630. 

Simulator och flygning kan under senare delen av 

utbildningen pågå H24, d.v.s. dygnet runt. Inga tio-

veckors sommarlov men oftast fyra veckors uppehåll 

över sommaren och 3-4 veckor över jul.



Interiörbilder från vårt flygplan 

Cirrus, SR20.



MPL FAQ

• Byte av arbetsgivare? Även om man genomfört en MPL-utbildning 

som är inriktad mot ett flygbolag så kan man byta bolag efter examen precis som vilken annan pilot som 
helst. På det nya bolaget får man då genomgå en bolagsutbildning som alla nyanställda piloter går. Ingen 
skillnad på certifikat (CPL/MPL).

• B737 för alltid? Precis som ovanstående kan man byta flygplantyp. Man måste • B737 för alltid? Precis som ovanstående kan man byta flygplantyp. Man måste 

genomgå en ny typutbildning, exempelvis på Airbus 320. Typutbildningen gör ingen skillnad på om du har 
CPL eller MPL.

• Kapten så småningom? I MPL så har man inte lika mycket 

befälhavartid under utbildning som CPL-innehavaren har. På de flesta bolag finns ett förfarande så man kan 
flyga PICUS, pilot-in-command-under-supervision. Ett sätt att ersätta befälhavartid i små flygplan med tid i 
den relevanta bolagsmiljön.



www.tfhs.lu.se


