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Bogliste for bøger der udleveres/købes på Martec Skagen
Fiskeskipper af 3. grad og Kystskipper (0. semester)

Studerendes navn:
Kontonr. bogholderi

TITEL PÅ BOG/MAPPE

11801046-19

GMDSS radio bog (GOC) (for de der skal fortsætte på
uddannelsen efter kystskipper eller fiskeskipper 3.
grad)

225,00

11801046-19

GMDSS radio bog (ROC) (for de der ikke skal
fortsætte på uddannelse efter kystskipper eller
fiskeskipper 3. grad)

205,00

11801046-19

GMDSS – tillæg til lærebog

120,00

11801046-19

GMDSS – IAMSAR manual

85,00

11801046-19

Navigation Grundbog

250,00

11801046-19

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

100,00

SMCP (engelsk kompendium)

200,00

Lastbehandlingskompendium (frivillig)

100,00

11801046-19

PRIS DKK

SÆT ”X”

I alt kr.
Beløbet bedes indbetalt på: reg nr.: 0216 konto nr: 4069051537 – Danske Bank
eller via Mobilpay på 984104. 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.
Udskrift og scanning på MARTEC
Der er opstillet printere på alle MARTECs lokationer, som de studerende kan benytte .
Hos Martec er udskrivning af print egen betaling, dog er 20 kr sat ind ved studiestart, hvilket svarer til ca. 50 siders udskrift.
Optankning af print konto foregår på https://print.martec.dk under fanen ’Tank Op’.
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Du kan tilgå printløsningen på https://print.martec.dk
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 radio kurser, 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 til flere eksaminer
ikke medbringes PC – KUN bøger. Så vi anbefaler, at I vælger at købe alle studierelevante bøger.

Side 2 af 2

