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Brønnteknikk VG2 nettbasert
HVA ER KURSET
Brønnteknikk er et grunnleggende kurs som er kravet for å arbeide innen
boring og brønnservice offshore.
Kurset bygger på VG2 Brønnteknikk men er uten fag som engelsk,
matematikk osv. Du lærer om installasjoner, utstyr og aktiviteter som er
viktig i ditt arbeid offshore.

VARIGHET
Kurset er over 4 måneder.

OPPTAKSKRAV
Det er ingen opptakskrav. Norsk olje og gass sine retningslinjer
anbefaler at bakgrunn for ansettelse skal være fagbrev i mekaniske eller
elektrofag. Vi anbefaler sterkt at kursdeltakere med annen bakgrunn
sjekker reelle jobbmuligheter før de starter på kurset.

Brønnteknikk VG2 nettbasert
Vår 2017

HOVEDEMNER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geologi og formasjonsevaluering
Drift og styresystem
Boreteknologi
Trykkontroll
Produksjonsteknikk
Brønnvæsker
HMS/kvalitetssikring

SAMLINGER:
Samling 1:
Samling 2:
Samling 3:
Samling 4:
Samlings ukene kommer etter hvert.
I tillegg får du tilgang til nettstudie via Its learning. Våre lærere har tatt
opp på video forelesninger som du kan følge når det passer deg. Alt
materiale gjennomgås gjennom disse nettforelesningene.
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HVA ER NETTBASERT STUDIUM?
Vi bruker egen nettportal „itslearning“:
Lærestoff på nett
I tillegg til bøker finner du skreddersydd nettforelesninger til kurset.
Kommunikasjon
Nettlærer og deltaker kommuniserer ved meldingssystem, chat og
oppslagstavle på Itslearning.
Nettlærer
Lærer er tilgjengelig via Itslearning.
Innleveringer
Oppgaver legges ut og besvares/evalueres via Itslearning.

EKSAMEN:
Eksamen er en offentlig tverrfaglig eksamen som er lik for hele landet.
Stavanger offshore tekniske skole har i en rekke år tatt aktivt del i
eksamen.
Eksamen avholdes ved eksamenskontoret i eget fylke.
Frist for oppmelding til eksamen juni er 1. februar 2017.
Kandidaten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen
via www.privatistweb.no.
Du må passe på frister for eksamen da disse fristene er absolutte.
Eksamen avholdes normalt i desember og juni.
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HVA HVIS JEG ØNSKER FAGBREV
Du kalles for praksiskandidat og trenger ikke å gå i lære.
Det kreves 5 års relevant arbeidspraksis før fagprøven kan tas.
Du må gjennom tverrfaglig eksamen i tillegg til en praktisk prøve.
Praktisk prøve avholder du normalt på ditt arbeidssted eller et tilsvarende sted (eks. Ullrigg). Du skal vise at du har kjennskap til utstyr og
behersker de prosedyrer og arbeidsoppgaver du har i ditt arbeid.

PRIS
Pris for kurset er kr 20 000.- som må betales før kursstart.
Pris inkluderer nettstudie, samling og bøker.
I tillegg tilbys deltakerne en offshore kurs pakke bestående av grunnleggende sikkerhetskurs, stropp/travers kurs og VHF kurs kr 19 500.-.

For nærmere informasjon og påmelding kontakt:
Påmelding frist innen 20.01.2017: www.sotskurs.no eller
Kontorleder:
Fagleder:
Tlf: 51 500 303

Hadria Rahmouni
Børge Harestad

hra@sots.no
bh@sots.no

Stavanger offshore tekniske skole
Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger

