Bogliste for bøger der udleveres/købes på Martec Skagen
Fiskeskipper af 1. grad og Sætteskipper (2. og 3. semester)

Studerendes navn:
Kontonr.
bogholderi

TITEL PÅ BOG/MAPPE

11801046-19

GMDSS radio bog (GOC)

Kr. 225,-

11801046-19

GMDSS – tillæg til lærebog

Kr. 120,-

11801046-19

GMDSS – IAMSAR manual

Kr.

11801046-19

Skibsteknik af Verner Nielsen

Kr. 200,-

11801046-19

Navigation Grundbog

Kr. 200,-

11801046-19

Astronomisk navigation

Kr. 125,-

11801046-19

Tidevand

Kr. 125,-

11801045-19

Sikkerhed og Arbejdsmiljø § 16, 2. semester (valgfri)

Kr. 220,-

11801045-19

SSO (Ship Security Officer) (kun relevant for
sætteskipperudd. Den nyeste version er obligatorisk)

Kr. 150,-

11801046-19

Tegninger og tabeller (kan hentes gratis på
www.weilbach.dk )

Kr. 100,-

11801046-19

Vejret på vandet (meteorologi) (valgfri)

Kr. 350,-

PRIS

SÆT ”X”

85,-

I alt kr.

Beløbet bedes indbetalt på: reg. nr.: 0216 konto nr.: 4069051537 – Danske Bank
eller via Mobilpay på 22 47 38 95. HUSK AT ANFØRE DIT FULDE NAVN SAMT ANTAL

BESTILTE BØGER PÅ BANK-/MOBILPAY OVERFØRSLEN.
Bank-/Mobilpaykvittering afleveres tillige med denne bestillingsseddel til skolens kontor ifm.
udlevering af bøgerne. Der kan ikke betales med dankort på Martec Skagen.
Skolen stiller en kopimaskine/printer til de studerendes rådighed. Skolen tilbyder den studerende at købe et print/kopikort. Kortet ”tankes”
på kontoret, med det ønskede beløb. Pris for kopi/print er pr. 1. januar 2018 – kr. 1,00 pr. sort kopi/print og kr. 3,00 pr. farve kopi/print.
Martec Skagen anbefaler, at du (gerne inden studiestart) – overfører betaling for dit undervisningsmateriale - der herefter udleveres på
skolen ifm. undervisningsstart. Bøger udleveres i de første uger på et nærmere angivet tidspunkt - mod fremvisning af
kvittering. Bøgerne kan IKKE sendes.

Såfremt der er givet merit i nogle af ovenstående fag – f.eks. GMDSS radiokurser, skal bøgerne naturligvis
ikke bestilles/betales.
Nogle få af bøgerne vil være at finde som PDF file på skolens interne ”It`s learning” system. Til orientering må der
ikke medbringes PC – KUN bøger – til eksamen. Så vi anbefaler I vælger at købe alle studierelevante bøger.
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