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OM STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE OG SOTS KURSSENTER
Stavanger offshore tekniske skole
Stavanger offshore tekniske skole er en fylkeskommunal skole. Vi er den ledende skolen i Norge
innen petroleumsutdanning for videregående skole og teknisk fagskole. Skolen har også teknisk
fagskole innen Teknologi og Industriell Produksjon og Elektro/Automasjon.

SOTS kurssenter
SOTS kurssenter driver privatfinansiert virksomhet tilknyttet skolen inne emner for teknisk fagskole
og videregående opplæring. Skolen har områder inne petroleum, sjøfart, maskin, elektro/automasjon
og bygg /anlegg.
Vi driver også et fullskala sikkerhetssenter som gjennomfører kurs og kompetanse innen områdene
offshore, sjøfart og landbasert virksomhet. Senteret har sjøredningsfelt, brannfelt og helikopterevakueringssimulator sentralt plassert i Stavanger.
Kurssenteret blir årlig revidert og godkjent av DNV i henhold til regler for maritime sikkerhetssenter.
Kurssenteret er godkjent av Norsk Olje og Gass i henhold til deres retningslinjer.
Kurssenteret er også sertifisert av Norsk Sertifisering AS for å kunne drive med sertifisert
sikkerhetsopplæring inn kran og løft operasjoner.
Stavanger offshore tekniske skole gjennom Fagskolen Rogaland er NOKUT godkjent. SOTS kurssenter
er sertifisert som leverandør av CETOP kurs av Hydraulikk & Pneumatikk foreningen.
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INTRODUKSJON
CETOP – SERTIFISERING AV OPPLÆRING

CETOP er en europeisk organisasjon hvor medlemmene er hvert enkelt lands hydraulikk/pneumatikk
foreninger. CETOP utarbeider standarder, forskrifter og regler. De har laget en utdannelsesplattform
som skal sikre utdanning på gitte nivåer som kan gjelde over landegrensene. Dette er en prosess HPF
har vært deltagende i. Hvert enkelt lands forening er satt til å styre denne prosessen i sine egne land.
Les mer om CETOP på deres nettsider: www.cetop.org

Målgruppe

Kurset er rettet spesielt mot følgende personellgruppe:
- mekanisk personell
- fagarbeidere innen kran og løfteutstyr (NORSOK R-003N og R-005N)
- vedlikeholds personell

Godkjenning

SOTS kurssenter er internasjonalt sertifisert som leverandør av CETOP kurs av Hydraulikk &
Pneumatikk foreningen. Stavanger offshore tekniske skole gjennom Fagskolen Rogaland er NOKUT
godkjent.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Hydraulikk CETOP nivå 1 (grunnleggende hydraulikk)
Deltakere på CETOP nivå 1 bør ha relevant arbeidserfaring.

Hydraulikk CETOP nivå 2 (videregående hydraulikk)

For CETOP nivå 2 kreves relevant fagbrev og bestått CETOP nivå 1. Deltakerne bør fortrinnsvis ha
teknisk fagskole TIP men realkompetanse kan vurderes basert på annen kompetanse, herunder
arbeidserfaring. Har du lang arbeidserfaring kan du ta en kompetansetest på vår nettside for å
vurderes om du kan starte direkte på hydraulikk CETOP nivå 2.
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KURSPLAN, INNHOLD OG PRIS
Kursene er godkjent og gjennomføres i henhold til CETOP standarder.
1

Kurs

CETOP nivå

Pris

Varighet

Kommentar

Hydraulikk 1

Nivå 1

9.000 NOK

5 dager kurs teori og
praksis

Grunnleggende kurs i hydraulikk

Hydraulikk 2

Nivå 2

12.500 NOK

5 dager kurs teori og
praksis

Fordypning hydraulikk

Hydraulikk 3

Nivå 2

12.500 NOK

5 dager kurs teori og
praksis

Systemopplegg og
styringsmåter

Hydraulikk 4

Nivå 2

12.500 NOK

5 dager kurs teori og
praksis

Drift og vedlikehold

Hovedoppgave
og nettstudium

Nivå 2

12.500 NOK

Nettstudium og personlig
veiledning

Inkludert avsluttende praktisk
eksamen

CETOP nivå 1 består av Hydraulikk 1.
CETOP nivå 2 består av Hydraulikk 2 - 4 samt hovedoppgave og nettstudium.
Estimert studietid er 1-2 år, men du kan selv styre fremdriften og melde deg på til nye kurs
i studie-programmet etter hvert som du får tid.
Hvert kurs avsluttes med en skriftlig prøve, og du vil få et kursbevis for hvert gjennomført
kurs. Når alle nivåer av kurs, nettstudium, hovedoppgave og avsluttende praktisk eksamen
er fullført og bestått, vil du få et Fagbevis Hydraulikk for godkjent CETOP nivå 2.

Totalpris hydraulikk CETOP nivå 1 og 2 + nettstudium + hovedoppgave = 59.000 NOK

1

Inkluderer undervisning, veiledning på nett/hovedoppgave, kursmateriell, lunsj og dokumentasjon.
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PÅMELDING OG KONTAKT
Du må selv melde deg på hvert av kursene via vår nettside www.sotskurs.no.

Hadria Rahmouni - kontorleder
hra@sots.no

+47 51 50 03 03
SOTS kurssenter
Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger
www.sotskurs.no

+47 51 50 03 01
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