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Informasjon om nettbasert/deltidsstudier
Deltidsstudent tilbudet ved skolen er organisert som et kombinert deltid/nettbasert undervisningstilbud
over tre år ved Stavanger offshore tekniske skole.
Undervisningen vil foregå som følger:
•En dag i uken (utenom ferie og helligdager) i tidsrommet fra kl. 08.00 til kl. 15.00 - frammøte på rom
310 på SOTS, alternativt via videokonferanse/egen PC (via «Go to meeting»). Deltakelse denne dagen er
obligatorisk.
•En dag åtte skoletimer pr. uke tas det video-opptak av undervisning uten tilstedeværelse av studentene.
Egenstudie av opptakene.
•Det kreves at egenstudie av opptakene er gjennomført til påfølgende obligatoriske undervisningsdag.
Nødvendig utstyr i forbindelse med studiene er kalkulator og bærbar PC, i tillegg kan det være behov for
elektronisk skrivebrett (digital notatblokk) eller nettbrett med touch-skjem. Eventuelt behov for dette vil
det bli informert nærmere om.
Studiene innledes med et oppstartsmøte – der ytterligere detaljer om studiene ved skolen vil bli gitt.
Anbefalt kalkulator: Casio FX-9750GII eller FX-9860GII (selges hos bokhandlere).
Det stilles ikke spesielle krav til PC-spesifikasjoner ved skolestart.
Spørsmål vedrørende praktisk/teknisk gjennomføring av studiene kan rettes til
Ronny Ellingsen mob. 92824275. For detaljer vedrørende studieplaner m.v. se www.rogfk.no/fagskolen
Skolen har et mindre antall parkeringsplasser tilgjengelig for studentene. For å benytte disse kreves
parkeringsoblat. Området rundt skolen har soneparkering. Av ovennevnte grunner ber oppfordrer vi
studentene om å benytte offentlig transport eller sykkel.
Egenandel: Merkostnadene for organisering av nettbaserte/deltidsstudier dekkes av studentene med en
egenandel/studieavgift på inntil kr. 10 000 pr. år. Denne egenandelen/studieavgiften varierer for de ulike
fordypningene men ligger i størrelsesorden kr. 3.500.- til kr. 10.000.-. Egenandelen/studieavgiften kan
variere fra et studieår til det neste studieåret.
I tillegg: Utgifter til bærbar PC, kalkulator, el. skrivebrett og læremidler.
Oppstart av studier forutsetter alltid at et tilstrekkelig antall søkere takker ja til tilbudet, og at
RFKs rammebetingelser opprettholdes.
Det tas forbehold om oppstart/videreføring av gjeldende deltidstilbud hvert år.
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