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Kursplan
Kursens namn
Kurskod
Poäng
Fastställd:
Reviderad:
Gäller för:
Typ av kurs och dess
inplacering i
utbildningssystemet
Kursinnehåll

Mål
(jfr learning outcomes)

Undervisningens
form
Examination

Betygskriterier

Förkunskapskrav

Flygkommunikation
FLT06
5
Godkänd av YH ledningsgrupp 2014-02-10
2019-05-13
2021-11-29
Utbildningsomgång 201600100-3 och 201600100-4
Kursen är en obligatorisk kurs i utbildningen ”Trafikflygare i kommersiell luftfart
med MPL-certifikat”.
Kursen är uppdelad i två avdelningar: Flygkommunikation som kan användas
vid flygning efter de visuella flygreglerna och flygkommunikation som används
vid flygning efter instrumentflygreglerna.
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- Ha förmåga att agera på ett korrekt sätt avseende kommunikation via
flygradio.
- Kunna redogöra för de viktigaste ord och fraser som används inom
flygradiokommunikation.
- Kunna redogöra för de ord och fraser som används vid ändring av
flyghöjd och väderinformation i luften.
- Kunna redogöra för vad som måste motläsas vid klarering.
- Kunna redogöra för vilka fraser som används i händelse av radiobortfall
och i nöd.
- Kunna genomföra flygning enligt gällande flygregler i komplicerade
vädermiljöer och trafiktäta områden.
- Ha så goda kunskaper om flygkommunikation att den studerande i sin
senare yrkesutövning kan agera på ett korrekt sätt avseende
flygsäkerhet.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, egenstudier och övningar.
Examination sker enligt följande:
− Varje kursmål examineras med en skriftlig tentamen.
− För ett väl godkänt resultat krävs en skriftlig redovisning.
Icke godkänd:
Godkänd:
Väl godkänd:

Den studerande uppfyller inte målen specificerad för kursen.
Den studerande uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Utöver kraven för godkänt ska den studerande påvisa ett
lärande och förmåga att självständigt analysera komplexa
problem inom ämnet genom en skriftlig redovisning.
I enlighet med förkunskapskrav till utbildningsprogrammet ”Trafikflygare i
kommersiell luftfart med MPL-certifikat”.
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Litteratur samt övriga
hjälpmedel som den
studerande
införskaffar och
bekostar
Utbildningen bedrivs
helt eller delvis på
engelska
Övrigt

Senaste version av:
Nordian AS, Communications, Sandefjord

Nej

Innehållet i denna kurs är även godkänt av Transportstyrelsen.
Kursplanen motsvarar Lunds universitets kursplan FLYA33 och kan
motsvarandebedömas till denna.

