
 

 

Kursplan 

Kursens namn Fördjupade flygfärdigheter mot CPL 
Kurskod FLY34b 
Poäng 75 
Fastställd: Godkänd av YH ledningsgrupp 2022-03-07 

Reviderad:  

Gäller för: Utbildningsomgång YH01518-2021-1 och YH01518-2021-2 

Typ av kurs och dess 
inplacering i 
utbildningssystemet 

Kursen är en obligatorisk kurs i utbildningen ”Integrerad trafikflygarutbildning”.  

Kursinnehåll Fortsatt navigeringsflygning såväl VFR som IFR, både som befälhavare samt 
under lärares överinseende. 

Mål Efter avslutad kurs ska den studerande: 
- Ha specialiserad kunskap om de faktorer som påverkar en trafikflygares 

genomförande av hens del i den praktiska verksamheten inom 
flygbranschen. 

- Ha färdighet att sammansätta tidigare förvärvad aeronautisk kunskap 
med flygskicklighet och personlig inställning på ett sätt som tillåter den 
studerande att i sin senare yrkesutövning kunna agera på ett korrekt 
sätt. 

- Ha färdighet att självständigt slutföra planering och genomförande av 
navigeringsflygningar mellan flygplatser inom och utom landet. 

- Ha färdighet att behärska all normal flygning och onormala lägen, 
inklusive nödåtgärder i en- och tvåmotorflygplan. 

- Ha färdighet att genomföra normal instrumentflygning inkluderande 
alla typer av instrumentflygprocedurer i en- och tvåmotorflygplan. 

- Ha kompetens att självständigt värdera när en situation uppstår som 
kräver en operativ anpassning för att möta olika typer av operativa 
utmaningar i den dagliga verksamheten. 

- Ha kompetens att, som besättningsmedlem, behärska 
instrumentflygning på full respektive begränsad instrumentpanel samt 
onormala lägen. 

Undervisningens  
form 

Undervisningen sker i form av praktisk flygundervisning i enmotorigt flygplan, 
tvåmotorigt flygplan, syntetisk flygning i simulator, teorilektioner, självständiga 
studier och förberedelser. 

Examination Varje flygpass är en delexamination och måste vara godkänt både avseende 
teoretiska kunskaper/förberedelser och flygprestationer för fortsatt tillgång till 



   

 

kursen. Examinationen på kursen är klar, då samtliga i kursen ingående flygpass 
genomförts med godkänt resultat. 
Enskild övning examineras enligt TFHS Training Manual (TM), innebärande max 
3 extra examinationstillfällen per övning. Begränsning av totalt antal 
upprepade examinationstillfällen finns och är 9. 

Betygskriterier Icke godkänd: Den studerande uppfyller inte målen specificerade för kursen. 

 Godkänd: Den studerande har nått kursens mål. 

 Väl godkänd: Utöver kravet för godkänt ska den studerande ha redovisat en 
skriftlig uppgift där den studerande självständigt reflekterar 
över samtliga målbeskrivningar. 

Förkunskapskrav I enlighet med förkunskapskrav till utbildningsprogrammet ”Integrerad 
trafikflygarutbildning”. 

Utbildningen bedrivs 
helt eller delvis på 
engelska 

Nej 

 


