Fagskole i Østfold tilbyr høyere utdanning for deg med yrkeserfaring innenfor
helse-, oppvekst- og tekniske fag. Vi er 500 studenter og 40 ansatte.
Vår skoleeier er Østfold fylkeskommune. Vi har beliggenhet i sentrum av Fredrikstad.

EKOM-nett autorisasjonskurs
Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av
offentlige og private ekom-nett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio
eller annen teknologi.
Fagskolen i Østfold starter opp EKOM-modul som tilfredsstiller teorikravene til kvalifisert
person i henhold til kravene i autorisasjonsforskriftene fra Post- og teletilsynet som trådte i
kraft 01.01.2012.
Denne fagmodulen dekker de tidligere fagmodulene TIA, KIA og RIA. Ved bestått eksamen vil
deltakeren få tildelt kompetansebevis fra Fagskolen i Østfold, som sammen med
dokumentert praksis gir grunnlag for å søke Post- og teletilsynet om autorisasjon. Det kreves
utdanning tilsvarende fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro for å kunne søke
om autorisasjon.
Utdanningen er nettstøttet og gjennomføres som 19 fagsamlinger ved Fagskolen i Østfold,
Kobberslagerstredet 1 på Kråkerøy i Fredrikstad. Det legges opp til
120 timer med undervisning + 180 timer selvstudie og innleveringer = 300 timer opplæring.
Eksamen gjennomføres i uke 50, desember 2017.
Oppstart:
Tidspunkt:

Vurdering:

Kostnad:

Påmelding:

Tirsdag 24. oktober 2017, kl. 08:10.
(kursstart med forbehold om minimum 14 deltagere).
Samlingene vil foregå tirsdager, onsdag og torsdag fra kl. 08:10 - 15:40
(8 undervisningstimer) i ukene 43, 44, 46, 47 og 49.
Eksamen avholdes i uke 50 - 2017
Det vil bli gitt to karakterer. En eksamenskarakter og en standpunktkarakter,
basert på innleveringsoppgaver og standpunktprøver. Begge karakterene blir
vurdert etter Østfold fagskoles ordinære karakterskala, som går fra A til F,
med A som beste karakter og E som laveste beståtte karakter.
kr 26 000,- som betales ved oppstart.
Dette dekker undervisning, kursmateriell, oppfølging og vurdering av
innleveringer, eksamen og kompetansebevis.
Senest 13. oktober på e-post: fagskolen@ostfoldfk.no
eller tlf. 69 38 13 00.
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