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Læringsutbytte:

FTTOSD:

Kunnskap:
Kandidaten

- har kunnskap om begreper som n)ttes i sveiseteknikk om sveiseteknikker- og metoder, materialer og verktøy som blir brukt til sveising av ulike typer
konstruksjoner

- har kunnskap om kvalitetssiking og kvalitetskmv i sveiseprosessen
- har kunnskap om vedlikeholdsstrategier
- har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse

- har kunnskap om prosjekt- og kvalitetsstyring
- har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsfly

- kan vurdere eget arbeid i henhold til gjeldende standarder, normer, lover og forskrifter som gjelder for området sveiseteknikk nasjonalt og internasjonalt

- har kunnskap om sveisebransjen og kjenner til sveiseyrket
- kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen sveiseteknikk med litteratur og g;ennom relevante fora innenfor bransjen, med tanke på å holde seg
faglige oppdatert

- kjenner til sveisefagets historie, tradisjon, egenaft og plass i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
- har innsikt i egne uwiklingsmuligheter innen sveiseteknikk

Ferdigheter:

Kandidaten

- kan gjøre rede for valg av verkløy og løsninger, komponenter og prosesser som benl,ttes innen sveiseteknikk
- kan gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi

- kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektsryring, logistikk og produksjonsfly

- kan reflektere over tekniske og miljømessige aspekler ved sin faglige utøvelse av sveiseteknikk og under veiledning forbedre og videreufiikle løsningene

- kan finne og henvise til informasjon og fagstoffsom er relevant lor ulike problemstillinger innen sveiseteknikk og vurdere relevansen for en lrkesfaglig
problemstilling

- kan kartlegge en situasjon i sveiseprosessen og identihsere faglige problemstillinger og behov for å iverksette nødvendige tiløk
- kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg

Generell kompetanse:

Kandidaten

- kan planlegge og gjennomføre sveisetekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene e[[er som deltaker eller leder i gruppe, i tråd med etiske krav og
retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt

- kan utføre sveisearbeid etter oppdragsgivers ønsker og myndigheters kray

- kan bygge relasjoner med lagfeller innen sveiseindustrien og mekaniske fag og på tvers av fag, som petroleumsteknologi" maritime fag, logistikk,
vedlikehold og toralitetssikring, samt med eksteme målgrupper som myndigheter og kommunale instanser ved å opprette og uwikle team og nettverk

- kan utveksle synspunkter på sveisetekniske problemstillinger med andre med bakgrunn innenfor sveisebransjen og delta i diskusjoner om utvikling av
god praksis

- kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen sveiseteknikk som kan føre til nyskapning og innovasjon
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Navn: Eivind Myksvoll Kolås Fødselsnumm er: 23 1293 403 98

har fullført og bestått fagskoleutdanningen Sveiseteknikk, deltid med følgende resultater:
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Totalt omfang: 120 studiepoeng

Utdanningen er plassert på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

This education is placed on level 5.2 in the National framework
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Hovedprosjektets tittel og beskrivelse:
TITTEL: Kvalifisering av WPS og innføring i prosessen rundt en kvalifisering av WPS

Prosjektet og oppgaven har gått ut på å forklare prosessen rundt det å kvalifisere en sveiseprosedy, e

Vurdering av hovedprosj ektet:
Hovedprosjektet utgiør et selvstendig emne og gis en egen karakter. Vurderingen bygger på en underveisvurdering og en

sluttvurdering. Underveisvurderingen utgiør 30 7o av grunnlaget for karakteren og omfatter:

1) faglig innhold / 2) kommunikasjon, samarbeid, problemløsing, rapportering / 3) prosjektarbeidet som prosess / helhetlig kompetanse

Sluttvurderingen utgiør 70 o/o ay grunnlaget for karakteren. Den skal kny,ttes til gruppas sluttrapport og muntlig presentasjon.

Eksamenskarakteren er basert på sluttvurderingen til gruppen og en samtale med hver enkelt student knyttet opp mot et individuelt
oppsummeringsnotat av gruppeoppgaven.

Målet: Studentene skal med basis i studiet kunne planlegge, giennomføre og dokumentere et problemorientert prosjekt i samarbeid

med en oppdragsgiver.

Merknader:

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesiflkk beskrivelse av vurderingskiterier

A Fremragende
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og

stor grad av selvstendighet.

B Meget god
Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendlghet.

C God
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god

vurderingsevne og selvstendighet på de fleste områdene.

D Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Sfudenten viser en viss grad av

vurderingsevne og selvstendighet.

E Tilstrekkelig
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten

lurderingsevne og selvstendighet.

F Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredstiller de faglige minimumskavene. Studenten viser både manglende

vurderingsevne og selvstendighet.

Utdanningen refererer seg til NUS-kode:

Utdanningen er godkjent av NOKUT

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig organ under
Kunnskapsdepartementet og godkjenningsmyndighet for all tertiærutdanning inklusiv fagskoleutdanninger.
NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet ihøyerc utdanning og fagskoleutdanning giennom å,føre
tilsyn med og stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningen ved norske universiteter, høyskoler og
fagskoler.NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og
fagskoleutdanning, samt godkjent høyere utenlandsk utdanning. Informasjon om utdanningsinstitusjoner med
godkj ent fagsko letilbud finnes under lenken : www. nokut.no

Utdanningen bygger på følgende norsk lov:

201 8-06-08-28 Fagskoleloven med endringer
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