STF17 - Stúdentsleið iðn- og starfsnáms

200 ein.

Athugið: Viðbótarnám til stúdents tilheyrir ekki öðrum stúdentsleiðum s.s. af náttúrufræði-, hönnunar-, tölvu-, skip-og vélstjórnarbrautum.
Brautin er ætluð nemendum í iðn- og starfsnámi og er með námslok á 3. hæfniþrepi. Markmið með námsleiðinni er að uppfylla þær lágmarkskröfur sem aðalnámskrá
framhaldsskóla setur til stúdentsprófs. Sérhæfing nemandans er fólgin í iðn- og starfsnámi hans. Mikilvægt er að nemendur skipuleggi nám sitt til að mæta aðgangsviðmiðum
þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla.

Námskrá - viðbótarnáms til stúdents

Stúdentsleið er að lágmarki 40 einingar í viðbót við einingafjölda fagbrautar en aldrei undir 200 einingum í allt
Áfangar af fagbraut
VITI1GR05AT

ENSK2AE05AT

ÍSLE2AA05AT

SKYN2SE01AT

1

STÆR2BR05AT

MENL1AL05AT / NÁLÆ1AN05AT

Stúdentsáfangar
ÍSLENSKA

ÍSLE2GO05BT

DANSKA

DANS2BM05AT

*ÍSLE, val á 3. þrepi, 10 ein.

*ENSKA, sjá val

*STÆR, sjá val

ENSK2OF05BT

STÆR2AH05BT/

EFNA2AE05BT/

SAGA2ÍM05AT/

ENSK3AM05CT

STÆR2LT05BT

EÐLI2GR05BT/

SPÆN1GA05AT/

ENSK3UK05DT

STÆR3RV05CT

FÉLA2BY05AT/

ÍÞRÓ1GH02AT,
ÍÞRÓ1LA01AT,
ÍÞRÓ1LB01BT,
ÍÞRÓ1LC01CT

VAL - 5 einingar

*ÍSLE3BF05CT/
og eða

*ÍSLE3NB05CT/

Námsbrautir með námslok á þriðja hæfniþrepi samkv. aðalnámskrá:

og eða

STÆR3FM05DT

*ÍSLE3LF05CT

Námslok á hæfniþrepi 3 - Dreifing náms á hæfniþrep
Hæfniþrep

*ENSK og eða STÆR: 2. þrep á fagbraut + 15 ein. = 25 ein. alls.

Athugið að nemendur hafa val um að blanda vali ENSK og STÆR áföngum sem uppfyllir 25 eininga kröfuna: Hægt að taka þrjá
áfanga í ensku eða stærðfræði / eða taka báðar greinar ( 2+1 áf. )
Nemendur eru hvattir til þess að kynna sér inntökuskilyrði háskólanna við útfærslu á samsetningu stúdentsprófa og leita eftir
aðstoð starfs-og námsráðgjafa skólans.

Viðmið um hlutfall náms
Lágmark

Hámark

1

17%

33%

2

33%

50%

3

17%

33%

4

0

10%

Nemendur með annað móðurmál en íslensku:

1

Einingar

Íslenska

ÍSLE2GO05BT + Val um 2 áfanga á 3. þrepi: ÍSLE3BF05CT, ÍSLE3NB05CT, ÍSLE3LF05CT

15 ein.

Danska

DANS2BM05AT

5 ein.

Enska / Stærðfræði

ENSK2OF05BT, ENSK3AM05CT, ENSK3UK05DT, STÆR2AH05BT, STÆR2LT05BT, STÆR3RV05CT, STÆR3FM05DT

15 ein.

Val

EFNA2AE05BT / EÐLIGR05BT / FÉLA2BY05AT / SAGA2ÍM05AT / SPÆN1GA05AT

5 ein.

SKYN2SE01AT er kennd á öllum fagbrautum Tækniskólans, utan GUF-og TBR brauta, og TT-brauta í tækniteiknun.

Nemendur með annað móðurmál en íslensku
Nemendur með annað móðurmál en íslensku þurfa að ljúka minnst
fjórum áföngum í ÍSAN, þremur á 2. þrepi og einum á 3ja þrepi.
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