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Kursplan
Fakulteten för teknik

Sjöfartshögskolan

1F720K Fartygsförlagd utbildning, 39 högskolepoäng
1F720K On Board Training Course, 39 credits

STCW-referens
Sektion AII/3, AIV/2, AV/11, BV/1

Ämnesgrupp
Sjöfart

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1F

Fastställande
Fastställd av Fakulteten för teknik 2021-01-25 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2021

Förkunskaper
Fartygsbefäl Klass VII 40 hp. Samtliga kursens provmoment skall ha examinerats under 
de senaste två åren.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

Navigera och säkert framföra ett fartyg i såväl trånga som mer öppna farvatten 
under iakttagande av Sjövägsreglerna

1. 

Kunna handha navigationsutrustning som radar, GPS, ENC (ECDIS), kompass, 
logg

2. 

Visa förståelse för fartygets manöverförmåga och hur denna påverkas av 
lastkondition och väderförhållanden

3. 

Förstå vanligt förekommande ordergivning4. 
Lämna respektive ta över vakt enligt gällande regelverk5. 
Beskriva fartygets säkerhetsorganisation ombord6. 
Handha förekommande säkerhetsutrustning ombord7. 
Utföra grundläggande däcksunderhåll samt kunna tillämpa säkra arbetsrutiner 
inklusive användning av personlig skyddsutrustning

8. 

Utföra uppgifter i samband med förtöjning och losskastning9. 
Visa förståelse för hur fartyget påverkas av tyngdpunktsförändringar med 10. 



avseende på sjövärdighet och energieffektivitet

Innehåll
Den fartygsförlagda utbildningen ska vara inriktad på grundläggande sjömanskap, 
navigation, manövrering och säkerhet ombord. Kursen ska, efter avslutade teoretiska 
studier, ge studenten den praktiska kunskap, erfarenhet och skicklighet som krävs för 
att tjänstgöra som befäl på fartyg där behörighet klass VII inre fart krävs. 
 
Praktisk del: Studenten ska delta i det praktiska arbetet ombord i enlighet med de 
instruktioner som finns i praktikjournalen och enligt de instruktioner handledare 
ombord/ansvarigt befäl finner lämpliga. Studenten förväntas ta ett stort ansvar i den 
löpande verksamheten där befälsrollen är tydlig 
 
Teoretisk del: Studenten ska utföra teoretiska studier och lösa de problem/uppgifter 
som finns angivna i praktikjournalen samt uppgifter som handledare/ansvarigt befäl 
finner lämpliga.

Undervisningsformer
Undervisningen består av minst sex månaders fartygsförlagd utbildning med 
handledning av för ändamålet lämpligt befäl. Kursen kan delas upp i tvåmånadersblock 
och kan med fördel genomföras på olika fartygstyper.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. 
 
Kunskapskontroll sker genom uppvisande av ifylld praktikjournal (godkänd av 
Transportstyrelsen) med handledarens bedömning i enlighet med STCW 
samtuppvisande av rapport från fartyget över fullgjord tid ombord. För godkänt betyg 
ska kursen i sin helhet vara genomförd inom två år från kursstart. Då kursen genomförs 
på minst två – helst tre – olika fartyg ska utbildningen på samtliga fartyg vara godkänd, 
180 dagar totalt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt. Den 
sammanställda rapporten arkiveras enligt Sjöfartshögskolans kvalitetsmanual.

Övrigt
Placering på båt är nödvändigt för genomförande av kursen. Placering på båt kan inte 
garanterats utan i mån av tillgänglig praktikplats.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Praktikjournal för FFU; FBVII, Sjöfartshögskolan (Godkänd av Transportstyrelsen) 
 


