Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleums‐
teknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten
har tilgang til læringsplattformen It’s learning.
It’s learning benyttes til:
‐
Planer og informasjon
‐
Lærestoff
‐
Kommunikasjon med nettlærer
‐
Oppgaveløsning og veiledning
Studiet har en varighet på 3 år. Hvert halvår arrangeres samling på 5 dager
samt dager med forberedelse før prøver/eksamen.
Rullerende opptak: opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og
vurdert.
SOTS kurssenter
Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger
Tlf: 51 50 03 03, e‐post: kurs@sots.no

Plan for teknisk fagskole petroleumsteknologi over 3 år.
Deltakerne vil ha student status. Fagene evalueres ved prøver, eksamen og
andre evalueringsformer. Karakter gis for hele moduler.
Samlinger og modulprøver/eksamen foregår følgende per semester:
‐ samlinger
5 dager, i begynnelsen av semesteret
‐ repetisjon og modulprøver
5 dager, i slutten av semesteret
Uker og datoer for samlinger blir publisert på it`s learning.

Semester 1 – Emner og tema

G1

YRK

Geologi

2

Vedlikeholds strategi

2

Materiallære

1

Brønnkontroll

3

Brønnplanlegging

2

Sum

10

Norsk

3

Engelsk

3

Redskapsfag ‐ Norsk kommunikasjon

4

Sum

10

Semester 2 – Emner og tema

G2

Real

Borekunnskap med simulator dem.

3

HMS

2

Komplettering

2

Brønnvæsker med laboratorie dem.

3

Sum

10

Redskapsfag ‐ matematikk

5

Redskapsfag ‐ fysikk

5

Sum

10

Semester 3 – Emner og tema

G3

LØM

Produksjonsteknikk

3

Reguleringssystemer

3

Pneumatikk og hydraulikk med øvelser

2

Brønnvedlikehold

2

Sum

10

Økonomistyring

5

Organisasjon og ledelse

3

Markedsføringsledelse

2

Sum

10

Semester 4 – Emner og tema
Boreteknologi

Borevæsker

Petroleumsgeologi m/MWD

2

Boreteknologi med simulatorøvelser

5

Casing design

3

Sum

10

Borevæsker med laboratorie med øvelse

4

Sementering

3

Hydraulisk utstyr med simulator

3

Sum

10

Semester 5 – Emner og tema

Trykkontroll

HMS med barrier filosofi

2

Fordypning trykkontroll med simulator

4

Plug and abondonment

2

Fordypning hydraulikk og pneumatikk

3

Ledelse med øvelse

4

Sum

15

Semester 6 – Emner og tema
Valgbart emne

Hovedprosjekt

CETOP 1 (Hydraulikk 1)

5

Barriere styring og brønnkontroll

5

Subsea teknologi

5

Sum

15

Norsk

2

Hovedprosjekt

8

Sum

10

Kurset tilfredsstiller Norsk olje og gass sine anbefalte retningslinjer for krav til
personell som skal fungere som arbeidsleder eller fagsjef.

Teknisk fagskole gir deg kompetanse innen fagområdet petroleumsteknologi,
fordypning boring. I tillegg gir fagskolen deg en innføring i fag som økonomi,
organisasjon og ledelse som er grunnleggende for en kommende leder. Det
tredje området i teknisk fagskole er fag innen norsk, engelsk, matematikk og
fysikk.
Opptakskrav:
Det er følgende opptakskrav for kandidater som starter på teknisk fagskole:
fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen
a) relevante fag (brønn, mekanisk, elektro, prosess) eller
b) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev i tillegg til tverrfaglig eksamen
innen bore og brønnteknikk BRT2004.

Dokumentasjon må innsendes sammen med søknad.
Søknadsfrist: _________________.
Pris per semester er kr 20 000,‐ (bøker kommer i tillegg).
For nærmere informasjon kontakt :
Kontorleder, Hadria Rahmouni
Prosjektleder Kjell‐David Blanchard
Fagansvarlig Børge Harestad
Stavanger offshore tekniske skole
Tjuvholmveien 40
4007 Stavanger

51 500 329
51 500 394
51 500 375

hra@sots.no
kdb@sots.no
bh@sots.no

Påmeldingsskjema teknisk fagskole – rullende opptak
Nettbasert studie
Petroleumsteknologi – fordypning boring

Fyll ut skjema og send inn på e‐post til hra@sots.no eller i post til SOTS
kurssenter, Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger.
Oppstart: Vår / Høst

(sett ring rundt ønsket oppstart)

År:
Navn:
Personnummer:
Telefon:
E‐post:
Adresse:
Postadresse:
Teoretisk bakgrunn:

Arbeidspraksis:

Jeg er innforstått med studiekontrakt av 13.03.08
Påmelding er bindende og påbegynt halvår kan ikke kanselleres.
Jeg melder meg med dette på nettbasert kurs teknisk fagskole petroleumsteknologi på.

Sted/dato

Signatur deltaker

(KUN hvis faktura skal sendes direkte til bedrift)

Signatur bedrift

Studiekontrakt
TEKNISK FAGSKOLE NETTBASERT STUDIE PETROLEUMSTEKNOLOGI –
FORDYPNING BORING
Studiekontrakten er gjeldende fra 13.03.08 og inntil ny studiekontrakt avløser
denne. Ny læreplan i teknisk fagskole kan gi endringer i gjennomføringsform
grunnet fortsatt uavklart hvorvidt deltakere på kurs skal ha privatiststatus eller
studentstatus.
Studieavgift/varighet fag
Studenten kobles opp i påmeldt fag for et studiehalvår. Ved nytt halvår vil
elektronisk læreverk i avsluttede fag avsluttes. Det kan ved spesielle grunner
søkes om forlengelse av et fag utover avtalt tid.
Studenten forplikter seg til betaling av studieavgift for et halvår av gangen.
Studieavgiften kan stige med inntil 10 % per halvår som følge av prisstigning.
Pris på studieavgift pr halvår er kr 20.000,‐.
Materiell varierer i ulike fag, men ligger totalt på ca kr 30.000,‐.
Forventet totalkostnad på studiet vil være rundt kr 150.000,‐.
Studie avgiften inkluderer nettbasert studieopplegg, prøver og eksamen og
halvårlig samling. Studieavgiften inkluderer ikke elektronisk læreverk, bøker
eller annet studiemateriell, samt eventuelle reiser‐, oppholds‐ og
bevertningskostnader. Studieavgiften inkluderer heller ikke flere påmeldinger
til eksamen i samme fag.
Stavanger offshore tekniske skole forplikter
Skolen plikter å gjennomføre et strukturert nettbasert studie som skal gi
studenten et godt grunnlag for å nå mål fastsatt i læreplan i teknisk fagskole
petroleumsteknologi.
Skolen skal i tillegg:
‐ Utarbeide anbefalt studieplan og framdriftsplan for de enkelte fag
‐ Gi hver enkel student veiledning og oppfølging i forbindelse med studiet
‐ Utarbeide pensumliste og distribuere materiell til studentene etter
avtale
‐ Melde opp deltakere til eksamen og avholde eksamen

‐
‐
‐

Utarbeide vitnemål etter bestått teknisk fagskole
Opprettholde studiet i minst 3,5 år fra studiestart
Kvalitetssikre enhver underleverandør som benyttes i studiet

Studentens forpliktelser
Studenten har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i læreplaner,
studieplaner og framdriftsplaner.
Studenten har også et ansvar for å utarbeide sin egen arbeidsplan som gjør
det mulig å følge anbefalt framdrift av studiemateriell, oppgaver og
innleveringer.
Studenten plikter videre å:
‐ Betale studieavgiften ved start ev hvert studiehalvår
‐ Kjøpe studiemateriell dersom studenten ikke har tilgang til materiell på
annet vis
‐ Fullføre studiet innen 3,5 år, regnet fra den dato studiet startet
‐ Å søke skriftlig, dersom forlengelse av studiet ønskes
‐ Behandle materiell til bruk i studiesituasjon i samsvar med
åndsverkloven. Det må ikke tas kopier i noen form, elektronisk eller på
papir til andre.
Mislighold
Dersom den ene part misligholder sine forpliktelser på vesentlige punkter i
kontrakten, kan den andre part heve avtalen. Unnlater studenten og betale ved
forfall, kan avtalen heves etter at studenten har fått skriftlig varsel med krav
om innbetaling inne 14 dager. Meddelelse om heving skal skje skriftlig.
Skolen kan tilbakeholde vitnemål inntil studentens forpliktelser i studiet er
betalt. Ved forsinket betaling påløper morarenter og purregebyr.

