Bokliste 2018-2019: Dekksoffiserer
Tittel
Norsk kommunikasjon
Norsk for fagskolen.
Maritim engelsk
Maritim engelsk.

Forfatter – Forlag

ISBN

Marion Federl/Arve Hoel.

978-82-562-7328-7

Avtale med faglærer etter
Skolestart.

Matematikk
Matematikk for fagskolen, 2 utgave. Trond Ekern, Øyvind Guldahl, 978-82-562-72730
Erok Holst – NKI-Forlaget.
Casio grafisk kalkulator- nyere
Avtale med faglærer etter
utgave.
Skolestart.
Fysikk
Fysikk for fagskolen.

Navigering
Navigasjon for maritime studier.
3. utgave (2016)
Elektroniske og akustiske
navigasjonssystemer.
5. utgave (2015)
Fremføring av skip med
navigasjonskontroll.
4. utgave (2017)
Teknisk formelsamling med tabeller.
(2007) Avvente med kjøp til etter
skolestart.
Formelsamlinger:
1. Navigering
2. Lasting, lossing/skipets drift
3. Realfag
Parallellforskyver, blypasser og
stikkpasser. Sjøkart avtales med
faglærer etter skolestart.
Lasting, lossing og stuing
Lasteteknikk.

Trond Ekern, Øyvind Guldahl
– NKI-Forlaget.

978-82-562-6951-8

Kjerstad – Fagbokforlaget.no

978-82-450-2148-6

Kjerstad – Fagbokforlaget.no

978-82-450-1883-7

Kjerstad – Fagbokforlaget.no

978-82-450-2179-0

Gustavsen m.fl. –
978-82-004-2450-5
Universitetsforlaget.
Avtale med koordinator etter
skolestart.
Kan lastes ned som pdf
kostnadsfritt på
www.marfag.no

Robert Chr. Johnsen –
Aschehoug Forlag
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978-82-031-3867-6

Lasteberegninger og behandling av
last.
BA Chart D.6083: Load Lines
Rules – Zone, Areas and Seasonal
Periods.
Kontroll av skipets drift og omsorg
for personer om bord
Skipsteknikk.
Sjørett og økonomi.
Fartøyledelse og kontroll av skipets
drift (for maritime studenter).
Sikkerhetsopplæring – IMO80
Medisinsk behandling – IMO40

Inge Tellnes. Kan lastes ned
som pdf kostnadsfritt på
www.marfag.no
United Kingdom
Hydrographic Office

Ansgar Lund –
Fagbokforlaget.
Per Aasmundseth Læremiddelforlaget.
Odd Jarl Borch –
Fagbokforlaget.
Avtale med skolen etter
skolestart.
Avtale med faglærer etter
skolestart.

UK D-6083

978-82-767-4647-1
978-82-922-8476-6
978-82-450-2090-8

Generell
radiooperatøropplæring
Lærebok for GMDSS/GOC.

Avtale med faglærer etter
skolestart.
OBS! Ikke skriv navnet ditt i boka før du har snakket med faglærer. Det kan også bli aktuelt
å kjøpe ytterligere lærebøker etter avtale med faglærer. Hvilke hjelpemidler som skal
brukes på første året skal avtales med faglærer. Resterende hjelpemidler skaffes etter
skolestart på andre året i tilfelle endringer.
Kalkulator: Anskaffes med grafiske funksjoner (minst Casio fx 9750 G) OBS! Alle
øvrige fag avtales med faglærer etter skolestart.
Alle studenter på fagskolen har tilgang til Internett via ett eget nett, og må ha egen PC.
It’s Learning (elektronisk læringsplattform) vil bli benyttet i de fleste fag, og det er derfor
svært viktig at du har bærbar PC med trådløskort. Det er stor sannsynlighet for at skolen
går over fra It’s Learning til læringsplattformen «Canvas» fra skolestart 2018.
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