FLV11 - Flugvirkjun (eldri braut)

123 ein.

Flugvirkjun: Námið er fullt B1.1 réttindanám (2400 klst.) til sveinsprófs flugvirkja, með áritun til viðhalds á flugvélum útbúnum túrbínum.
Sótt er um námið á rafrænt og er opið fyrir umsóknir frá miðjum febrúar til loka maí ár hvert. Aðeins er tekinn inn einn hópur á ári og hefst námið í
byrjun september. Að loknu náminu tekur við starfsnám sem er ekki hluti af þessu námi en veitir nemanda heimild til að komast í slíkt starfsnám hjá
samþykktum og viðurkenndum Part 145 viðhaldsaðila sem flugvirkjanemi.
Sjá nánar á vef flugvirkjunar

1. önn

2. önn

3. önn

Flugvirkjun

1

Stærðfræði

1

M01-3AL03FL

2

Efni og búnaður

2

M06-3EB06FL

3

Lofteðlisfræði Skrokkur, kerfi, túrbína

4

5. önn

5

Efni og búnaður W

M06-3WB07FL

Viðhaldsaðferðir W

M07-3WI18FL

1

Efni og búnaður

3

Loftskrúfur

Rafmagnsfræði 1

1

M03-3R105FL

2

M06-3EB06FL

Viðhaldsaðferðir

M07-3VA04FL

3

M17-3SK01FL

M11-3TA18FL

4. önn

Eðlisfræði

M02-3EL05FL

Rafmagnsfræði 2

1

M04-3R201FL

2

Viðhaldsaðferðir Ritg 1

M07-3VB04FL

Digitaltækni

M05-3DI02FL

2

1

Mannleg geta

M09-3AU01FL

1

Mannleg geta, ritgerð

M09-3BU01FL

1

Lög og reglur

M10-3LA01FL

1

Lög og reglur ritgerð

M10-3LB01FL

Lofteðlisfræði

M08-3LE03FL

Loftskrúfur W

M17-3WS01FL

4

Lofteðlisfræði Skrokkur, kerfi, túrbína W

M11-3WB15FL

5

Hverfihreyfill

M15-3AA08FL

5

Hverfihreyfill W

M15-3WB05FL

Skipulag námsins
Námið er fullt 2400 klst nám. Kennt í staðbundnu námi og er það skipulagt sem þrír fasar:
Fasi 1 – Bóklegt nám – september til loka maí fyrsta veturinn.
Fasi 2 – Verklegt nám – september til janúar annan veturinn.
Fasi 3 – Verkstæðisnám – mars til desember annan og þriðja veturinn.
Að loknu náminu tekur við starfsnám sem er ekki hluti af þessu námi. Ofangreint nám veitir nemanda heimild til að komast í slíkt
starfsnám hjá samþykktum og viðurkenndum Part 145 viðhaldsaðila sem flugvirkjanemi. Nemendur fá aðstoð við að komast í
slíkt starfsnám.
Öll kennsla fer fram á Íslandi en á ensku. Fullbúin aðstaða er til verk- og bóklegrar kennslu í Reykjavík. Þá fer hluti námsins fram
á Flugsafni Akureyrar og hjá viðhaldsfyrirtækjum.
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