
Behörighet för flygteknikerutbildning på NFTC i Luleå
1.  Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
    utbildning, eller…
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan 
    omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbe-
tyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial 
vuxenutbildning (man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget 
Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng). Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörig-
het för tillträde till utbildning före 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper
* Minst betyg E enligt gymnasieförordningen gy-2011 i kurserna:
– Engelska kurs 6
– Matematik kurs 2a
– Fysik 1b1 eller 1a / alternativt Naturkunskap 1b / alternativt Naturkunskap 1a1 tillsammans med
minst 50 gymnasiepoäng totalt i kurser inom ämnen som Teknik, El, Installation, Automation,
Industriteknik samt Fordonsteknik.
* Alternativt motsvarande betyg och kurser enligt äldre bestämmelser.

Ledningsgruppen för utbildningen kan behörighetsförklara sökande (högst 20 % av utbild-
ningsplatserna) som inte uppfyller ovanstående villkor om ledningsgruppen bedömer att den 
sökande har förutsättningar att klara utbildningen.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras 
bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder
Betyg
Poängbedömning av betyg sker enligt fastställda principer.
Alla kurser/ämnen som ingår i gymnasieexamen värderas enligt nedan.
• IG=0p, G=10p, VG=15p och MVG=20p,
• F=0p, E=10p, D=12,5p, C=15p, B=17,5p och A=20p.
• Sifferbetyg hanteras enligt fastställd omvandlingstabell
Medelpoäng för betygen beräknas och maximalt kan 20p erhållas.

Tidigare utbildning
– Genomförd teknisk gymnasial utbildning inom Flygteknikprogrammet, Teknikprogrammet eller
  Naturvetenskapsprogrammet genererar 1 poäng.
– Genomförd utbildning på Flygteknikprogrammet med samtliga flygtekniska kurser godkända och
  uppnådd Basic Training enligt EASA:s regelsystem genererar 2 poäng.
– Mätskala 0-2 poäng och inga delpoäng kan tillgodoräknas.


