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Kursplan 

Kursens namn Styrman i flygtjänst 
Kurskod FLL18 
Poäng 50 
Fastställd: Godkänd av YH ledningsgrupp 2014-02-10 

Reviderad: 2016-05-23 
2017-01-30 
2017-09-11 
2019-12-09 
2021-11-29 

Gäller för: Utbildningsomgång 201600100-3 och 201600100-4 

Typ av kurs och dess 
inplacering i 
utbildningssystemet 

Kursen är en obligatorisk LIA-kurs i utbildningen ” Integrerad 
trafikflygarutbildning med MPL-certifikat". 

Kursinnehåll Efter ett inledande praktiskt prov för Transportstyrelsen (s.k. ”Skill test”), är 

kursen är uppdelad i olika delmoment. 

Utbildningen omfattar start och landning av ett specifikt flygplan samt normala 

operationer i ett flygbolag. 

Mål 
(jfr learning out- 
comes) 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha: 
- Kunskap och förståelse för faktorer som påverkar en trafikflygares 

arbete i den dagliga verksamheten 
- Förmåga att säkert starta, framföra och landa ett passagerarflygplan 

under olika förhållanden 
- Färdighet att upprätthålla flygsäkerheten i en daglig praxis trots 

motsättningar gällande säkerhet kontra operativa mål (t.ex. 
ekonomisk- och/eller tidspress). 

- Förståelse för hur luftfartssystemet och flygoperativa procedurer kan 
samverka och påverka det övriga samhället. 

Undervisningens  
form 

Undervisningen sker i form av praktisk handledning. 

Examination Kursen inleds med praktiskt prov i simulator för Transportstyrelsen (s.k. ”Skill 
test”). Vid underkänt resultat på provet ges möjlighet till upp till två ytterligare 
omprov där det sista sker efter dispensansökan hos Transportstyrelsen. Ett 
godkänt ”skill test” innebär att den studerande kan ansöka om ett MPL(A)-
certifikat. 
Examination av det första delmomentet, ”landningsträning” sker vid den sista, 
godkända landningen. Antalet landningar kvantifieras enligt 
Transportstyrelsens bestämmelser. Det krävs godkänt betyg från detta 
delmoment för fortsatt tillträde till kursens övriga delmoment. Vid ej godkänt 
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resultat medges upp till två ytterligare provtillfällen som också kan utgöras av 
provtillfällen i simulator. 
Handledaren lämnar ett intyg som beskriver hur LIA har bedrivits och vilka 
resultat som har uppnåtts. Den studerandes prestationer ska framgå i 
förhållande till målen definierade i kursen. Eventuell inlämningsuppgift med 
hänsyn till betygskriterier. 

Betygskriterier Icke godkänd: Den studerande uppfyller inte målen specificerad 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 med MPL-certifikat”. 
Godkänt resultat från tidigare kurser i enlighet med utbildningsplanen för 
utbildningsprogrammet ”Integrerad trafikflygarutbildning med MPL-certifikat”. 
FLY01, FLY02, FLT02, FLT03, FLT04, FLT06, FLT07, FLT08, FLT09, FLT10, FLT11, 
FLL15, FLL16, FLL17 eller motsvarande kurser. 

Litteratur samt övriga 
hjälpmedel som den 
studerande 
införskaffar och 
bekostar 

Flygbolagsspecifik litteratur eller enligt alternativt studieplan. 

Utbildningen bedrivs 
helt eller delvis på 
engelska 

Ja 

Övrigt Studieorten är normalt inte förlagd till Ljungbyhed. 
Under kursen måste den studerande få tillträde till flygplatsområden. För detta 
krävs ett av flygbolaget utfärdat tillstånd som bl.a. innebär ett utdrag ur 
belastningsregistret. 

 


