Ansøgningsskema til maskinmesteruddannelsen i
Fredericia og Esbjerg (kun vinteroptag)
Fulde navn:

CPR-nr.:

Gade/vej + husnr.:
Tlfnr.:

Postnr. og by:
Statsborgerskab:
Dansk:

□

E-mail:

Andet: _______________

Jeg har bestået følgende adgangsgivende eksamen/uddannelser:

□ Studentereksamen (STX)
□ Højere forberedelseseks. (HF)
□ Højere handelseksamen

Færdig år:
Færdig år:
Færdig år:

□ Højere teknisk eksamen (HTX)
□ Adgangskursus for ingeniører
□ ½-årigt adgangskursus

Færdig år:
Færdig år:
Færdig år:

(HHX)
Færdig år:

□ Bestået svendeprøve som:
□ Andet (beskrives):

Færdig år:

Nedenstående felter skal kun udfyldes, hvis der kan svares ja til spørgsmålene:

□ Har du søgt ind på andre maskinmesterskoler? Hvis ja skal du prioritere de maskinmesterskoler du har søgt ind på (1 som højeste prioritet)
Fredericia Maskinmesterskole prioritet:
MARTEC prioritet:
Aarhus Maskinmesterskole prioritet:
Københavns Maskinmesterskile prioritet:
SIMAC (maskinmester) prioritet:
SIMAC (skibsofficer/skibsfører) prioritet:
OBS: Har du søgt ind på flere maskinmesterskoler og undlader at prioritere, vil du blive placeret bagerst i ansøgningsfeltet på alle 5 skoler!

□ Er du eller har du tidligere været i gang med maskinmesteruddannelsen. Hvilken og hvornår?:
□ Er du eller har du tidligere været i gang med anden uddannelse på bachelorniveau. Hvilken og hvornår?:
Jeg ønsker at tilmelde mig på:

□ BM1 (værkstedsskole) i Esbjerg □ BM1 (værkstedsskole) i Fredericia

Start januar
Skriv ønsket år:

Optagelse til start august søges
via Den Koordinerede Tilmelding

□ BM4 (1. teorisemester) i Esbjerg □ BM4 (1. teorisemester) i Fredericia

Start januar
Skriv ønsket år:

Optagelse til start august søges
via Den Koordinerede Tilmelding

(Adgangskursus i Fredericia søges via andet ansøgningsskema. Adgangskursus i Esbjerg søges via Aalborg Universitet)
Andre oplysninger:

□ Jeg er berettiget til revalideringsydelse. Hvilken kommune?:
□ Jeg har svært ved at læse og ønsker en test for dysleksi (ordblindhed), så jeg kan få ekstra hjælp og ekstra tid til eksamen
□ Andet:
Dato og underskrift
Dato:

Underskrift:

Ansøgningsskema og bilag sendes til Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade 86, 7000 Fredericia.
Vigtigt: Kopi af billedlegitimation og evt. svendebreve eller meritvurderinger skal vedlægges ansøgningen.
Hvis du skal starte på BM4, skal du have et gyldigt førstehjælpsbevis på minimum 6 timer. Førstehjælp ved hjertestop
skal indgå. Et bevis kunne f.eks. indeholde: Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) og Førstehjælp ved ulykker (2 timer).
Hvis du er i tvivl, så kontakt Gitte på tlf.: 76 20 65 32.
Forbeholdt FMS:

□ Bekræftet modtagelse:
□ Skal på drejekursus:
Andet:

□ Modtaget eksamenspapirer:
□ Skal på svejsekursus:

□ Modtaget svendebrev:
□ Skal på el-montagekursus

□ Optaget med start:
□ Tastet i SIS:
□ Udmeldt i SIS:

