Vi realiserer dine mål
www.fagskolenrogaland.no

«Vi vil gjøre det vi kan for at utdanningen du får hos oss, vil bidra til
en god, interessant og meningsfull jobb i framtiden. Til gjengjeld krever
vi innsats og engasjement fra deg i den tiden du er ved skolen.
Vi vil tilrettelegge for at du når dine mål og at studietiden blir
en hyggelig og god opplevelse. Jeg er sikker på at du vil trives.»
Rektor, Geir Tuftedal
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Vi skal være en fremragende
fagskole – anerkjent av 
samfunns- og næringsliv
Fagskolen Rogaland er en offentlig
fagskole for tekniske fag, maritime fag,
bygg- og anleggsfag, elektrofag,
administrative og økonomiske fag og
helse- og oppvekstfag.
Skolen har ca. 1100 studenter.
Vi har høyt kvalifiserte lærere og har
moderne simulatorer, laboratorier
og utstyr, samt gode fasiliteter for
å møte de pedagogiske behovene
til våre studenter.

Vår visjon er
å utdanne for dagens
og morgendagens
arbeidsmarked.

Fagskoleutdanning er høyere
yrkesfaglig utdanning, og ligger på
nivå over videregående opplæring.
Fagskoleutdanning er en fullverdig
høyere utdanning innen yrkesfag,
som gir studiepoeng.
Fagskolen Rogaland er i stadig vekst
med økende antall klasser på heltid,
deltid og nettbasert.
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Administrative
og økonomiske
utdanninger
– studiested Stavanger

Studietilbud:
• Administrasjonsledelse – 60 stp
• Reiseliv og entreprenørskap – 60 stp
(planlagt oppstart høst 2022 forutsatt NOKUT-godkjennelse)
• Digital markedsføring – 60 stp
(planlagt oppstart høst 2022 forutsatt NOKUT-godkjennelse)
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Fagskolen Rogaland tilbyr fagskolestudier innen administrative og økonomiske utdanninger. Vi har tilbudene Administrasjonsledelse og Reiseliv og entreprenørskap Disse tas
over to år deltid med kombinasjon av samling og nettstudier.
Studiene er gratis, og du har emner som blant annet handler
om økonomi, administrasjon, service, entreprenørskap og
reiseliv.
Ønsket bakgrunn for opptak er fagbrev innen området salg,
service og reiseliv. Relevant arbeidserfaring kan erstatte
fagbrev og gi mulighet for opptak ved realkompetansevurdering.
Utdanningene gir deg ny kompetanse innen merkantile
områder. De gir deg en basis for å fungere i en lederposisjon
eller spesialiserte roller innen administrasjon og reiseliv,
som å kunne arbeide med økonomi, personal, entreprenørskap og markedsføring. Vi legger også vekt i studiene på at
studentene skal kunne bidra til organisasjonsutvikling og
strategiutforming for virksomheter.

Fagskolen helse- og
oppvekstfag
– studiested Stavanger
Studietilbud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kreftomsorg og lindrende pleie – 60 stp
Psykisk helsearbeid og rusarbeid – 60 stp
Helse, aldring og aktiv omsorg – 60 stp
Tverrfaglig miljøarbeid – 60 stp
Sterilforsyningsteknikk og smittevern – 60 stp
Barsel- og barnepleie – 60 stp
Veiledning – 60 stp
Rehabilitering – 60 stp
Velferdsteknologi – 30 stp
Hygiene og smittevern – 30 stp
Samhandling og koordinering i pasientforløpet – 60 stp

Fagskole innen helse- og oppvekstfag er gratis videreutdanning for de som har fagbrev eller autorisasjon innen helseog oppvekstfag. Søkere kan også bli vurdert på grunnlag av
realkompetanse. Dette gjelder ikke for søkere til barsel- og
barnepleie.

Studiene er organisert som stedbasert undervisning:
Studiet er organisert på dagtid med en undervisningsdag i
uken og nettbasert undervisning: månedlige samlinger som
kan følges på skolen eller digitalt. Utdanningene gir 30 til 60
studiepoeng.
Utdanningene gir deg et faglig og personlig løft, og gir bedre
kompetanse for nye jobbmuligheter. Studentens praksis
på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen
arbeidsplass innen relevant fagområde.
Videreutdanningene innen helsefag skal sikre den enkeltes,
samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd
med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Videreutdanningene er tverrfaglige og er praksisnære.
Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk for
å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.
Utdanningene er på nivå 5.1 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Gjennomføringsmodellene våre er fleksible,
slik at du kan kombinere studier og jobb samt delta i undervisningen i klasserom eller via nett.
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Maritim fagskole
– studiested Haugesund
Studietilbud:
•
•
•
•
•
•

Maskinoffiser – 120 stp
Dekksoffiser – 120 stp
Forpleiningsleder – 60 stp
Maskinteknikk – 120 stp
Elkraft – 120 stp
Automasjon – 120 stp
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Maritim fagskole Fagskolen Rogaland – studiested Haugesund
har plass til over 100 studenter fordelt på flere studieretninger.
Med høyere yrkesfaglig fagskoleutdanning innen dekks- og
maskinoffiserutdanning og fullført fartstid som kadett er du
attraktiv som offiser om bord i alle typer skip lokalt, nasjonalt og
internasjonalt, og i den landbaserte delen av maritim næring.
På dekksoffiser på ledelsesnivå får man den teoretiske kompetanse til å bli kaptein, mens på maskinoffiser på ledelsesnivå
fører frem til teoretisk kompetanse for å kunne bli maskinsjef.
Begge disse utdanninger følger STCW-konvensjonen, som er
den internasjonale standarden for maritim utdanning. Studiested Haugesund underviser på begge utdanningene etter
nasjonale maritime emneplaner, og skolen har godkjenning fra
NOKUT.

Dekksoffiser på ledelsesnivå

Forpleiningsleder i maritim sektor

Dekkoffiserutdanningen er solid forankret i et av de sterkeste
maritime klyngene i Norge. Utdanningen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i tråd med internasjonalt regelverk (STCW) og gir
deg det teoretiske grunnlaget for å kunne løse ubegrenset
dekksoffisersertifikat som kaptein (D1).

Forpleiningsleder er en lederstilling innen maritim sektor som
gjerne har ansvaret for matservering, lagring av mat (kjøl-/frystørrproviant), innkjøp samt renhold og vedlikehold av innredning, tekstiler, og arbeids- og lagerrom for mat om bord.

Du lærer: å planlegge og gjennomføre trygg seilas, lasting og
lossing, og bruke ulike instrument og system knyttet til dette,
administrere og lede mannskapet om bord, utføre oppgaver
om bord på en trygg måte for mannskapet, skipet og omgivelsene, sikre trygg lasting, transport og lossing av last, planlegge
og vurdere risiko. Det er også vektlagt maritim engelsk og
kommunikasjon med radio (GOC).

Maskinoffiser på ledelsesnivå
Maskinoffiserutdanningen er solid forankret i et av dem sterkeste maritime klyngene i Norge. Utdanningen er godkjent av
Sjøfartsdirektoratet i tråd med internasjonalt regelverk (STCW)
og gir deg det teoretiske grunnlaget for å kunne løse ubegrenset maskinoffisersertifikat som maskinsjef (M1).
Du lærer: å planlegge og gjennomføre vedlikehold på maskineri, og bruke ulike instrument og system knyttet til dette, administrere og lede mannskapet om bord, utføre oppgaver om
bord på en trygg måte for mannskapet, skipet og omgivelsene,
sikre trygg lasting, transport og lossing av last, og planlegge og
vurdere risiko.

Den maritime næringen og offshorenæringen er internasjonale
næringer hvor mennesker fra mange kulturer er ansatt.
Dette stiller store krav til forpleiningsledere om innsikt i sentrale
fagområder som ledelse, økonomi, varekunnskap, hygiene,
ernæring, renhold og vedlikehold, i tillegg til innsikt i kommunikasjon og kulturforståelse.
Du lærer:
• å administrere og lede mannskapet om bord
• å anvende relevant faglig utstyr, råvarer, materialer, teknikker
og relevante uttrykksformer innen fagområdet
• å utvikle og forbedre arbeidsmetoder, strukturer, prosedyrer,
produkter og tjenester av relevans for yrkesutøvelsen som
forpleiningsleder
• å finne informasjon og fagstoff for problemstillinger
som er relevante for en forpleiningsleder
• å anvende faglig kunnskap om organisasjon og ledelse
• om ernæring, varekunnskap, hygiene og renhold, økonomi
og logistikk på praktiske og teoretiske problemstillinger innen
forpleiningslederyrket
• å forstå forpleiningsfagets betydning for helse og trivsel,
arbeidsmiljø og ressursutnyttelse som del av et helhetlig
samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Den maritime utdanningen ved Fagskolen Rogaland følges
opp i et kvalitetssystem som er sertifisert av DNV, og har som
utdanningsinstitusjon tett dialog med Sjøfartsdirektoratet.
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Bygg- og anleggsutdanninger
– studiested Stavanger
Studietilbud:
• Bygg – 120 stp
• Anlegg – 120 stp
• Klima, energi og miljø (KEM) – 120 stp
Bygg- og anleggsbransjen er en stor og samfunnsmessig viktig
bransje. Utviklingen i bransjen skjer i et høyt tempo med stadig
mer kompliserte arbeidsprosesser.
Studiet gir deg oppdatert kompetanse slik at du blir bedre
rustet for framtiden. Opplæring og bruk av digitale verktøy
innen BIM (Bygnings Informasjons Modellering) er en del av
studiet. Fordypningen gir grunnlag for å beregne, planlegge
og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i ulike
prosjekter. Utdanningen gir også lederkompetanse som kan
brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.
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Les mer her:
www.fagskolenrogaland.no/hovedmeny/utdanningstilbud/
bygg-og-anleggsutdanninger/bygg/

Vi takker våre samarbeidspartnere
ELEMENTER

Fremtidens byggeklosser
Fakta Bygg leverer tjenester innen prosjektering, elementproduksjon
og totalentreprise og våre ansatte bygger med solid fagkunnskap og
fokus på kvalitet.
I senere år har vi satset stort på produksjon og montering av
elementer, og her tar vi stadig nye og viktige steg i markedet.
Følg oss og bli med på reisen videre, vi har stor tro på at fremtiden
ligger i elementer!

www.faktabygg.no

RISA AS ER EN AV LANDETS
STØRSTE ANLEGGSENTREPRENØRER.
Vi er en solid kunnskapsbedrift med rundt
500 dyktige ansatte og har en av landets mest
moderne maskin- og utstyrspark.
Vi tar oppdrag over hele landet.

Fagskolen Rogaland | 9

Maskinteknikk (TIP)
– studiested Stavanger

Studietilbud:
• Maskinteknikk – 120 stp
Fagområdet blir stadig mer omfattende og kompleks ettersom
industri- og energiprosesser utvikles i takt med forskning og
nyvinninger. Prosesser automatiseres, og det kreves høyere
kompetanse innen konstruksjon, drift og vedlikehold av
maskiner. Fordypningen maskinteknikk gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske fag som vil sette deg i
stand til å fungere som mellomleder i en bedrift.
Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og
utvikling av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø
og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder.
Gjennom prosjektarbeid utvikles teoretiske og praktiske
ferdigheter fra idé og konstruksjon til ferdig produkt.
Les mer her: www.fagskolenrogaland.no/hovedmeny/
utdanningstilbud/maskinteknikk-tip/
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Din kunnskap + ny teknologi + IVAR
= Regionens miljøbedrift

FAGFOLK I
VERDENSKLASSE
Vår aller viktigste ressurs er våre 650 ansatte.
Disse gjør en solid, engasjert og fagmessig innsats hver dag.
Du som jobber hos Stangeland har gode muligheter for både
faglig og personlig utvikling. Dette gjør det meningsfylt å jobbe hos,
samtidig som det styrker vårt konkurransefortrinn.
Andreas Meling er nå ferdig med sin videreutdannelse på fagskolen,
og har fått mer ansvar ute på anlegg.
Sjekk ut våre ledige stillinger på

tsmaskin.no/jobb
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Elektro
– studiested Stavanger

Studietilbud:
• Automatisering – 120 stp
• Elkraft – 120 stp

Elektrobransjen er et fagområde i rask utvikling, og omfatter
hele energikjeden fra produksjon og foredling til forbruk.
Alternative energikilder og energibærere og automasjon
er viktige tema i utdanningen. Ekom er også kommet inn
som et nytt emne. Skolen har blant annet helt nye Robot-,
Ekom- og BIM-laboratorium og flere andre gode fasiliteter.
Studiet gir deg kompetanse for prosjektering og faglig
ledelse, og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav
som fagansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg og
elektrisk utstyr.
Les mer her: www.fagskolenrogaland.no/hovedmeny/
utdanningstilbud/automatisering-og-elkraft/elkraft/

VI BYGGER FOR ET BEDRE SAMFUNN
Vassbakk & Stol er et spesialfirma for masseforflytting, grave og sprengningsarbeider med ca. 620 entusiastiske, positivt engasjerte og
dyktige medarbeidere.
Vi tilbyr tjenester til kunder i hele Norge og har en sterk markedsposisjon. Målsettingen er å være kundens foretrukne samarbeidspartner. Selskapet ble etablert i 1969 og omsatte i 2020 for ca 1,7 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Kopervik på Karmøy i Rogaland
og vi har et avdelingskontor i Bergen.
Vi har stor fokus på HMS og skal ha et sikkert og positivt arbeidsmiljø for sine ansatte. Dette vil bidra til at ingen skades av bedriftens
virksomhet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dessuten til kvalitativt bedre arbeider for selskapets kunder. Gjennom et godt arbeidsmiljø, aktiv
kompetanseheving av ansatte, samt interessante, utfordrende og spennende oppgaver, søker Vassbakk & Stol også å tiltrekke seg de
beste medarbeiderne i bransjen.

Fotveien 16, 4250 Kopervik • Tlf. 52 85 78 30 • www.vassbakk.no
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Petroleum
– studiested Stavanger
Studietilbud:
•
•
•
•

Boring – 120 stp
Brønnservice – 120 stp
Olje- og gassbehandling – 120 stp
Havbunnsinstallasjoner – 120 stp

Utviklingen av teknologi til boring og ferdigstillelse av brønner
foregår i høyt tempo og operasjonsmetoder blir stadig mer
avanserte. De nye metodene og teknologiene benyttes innen
alle de fire fordypningene fagskolen Rogaland tilbyr.
Fagskolen Rogaland har simulatorer innen olje- og gassbehandling, boring og trykkontroll som gir en relevant trening
mot arbeidslivet. For at kompetansen skal kunne sikres og
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utvikles videre, kreves en fleksibel utdanning som ivaretar
industriens faglige opplæringsbehov. I tiden fremover vil nye
metoder, materiell og teknologi benyttes for å redusere miljø
avtrykket i petroleumsbransjen (det grønne skiftet).
Utdanningen fokuserer på fremtidens nye løsninger og metoder innen boring, feltutbygginger, produksjon og sikker nedstengning av felt må gjennomføres med best og mest miljøvennlige løsninger. Energisektoren har frem til i dag vært dominert
av ikke fornybare ressurser. I fremtiden vil fornybar energi være
mer sentralt innen petroleumsindustrien, annen industri og
samfunnet generelt.
Ler mer her: www.fagskolenrogaland.no/hovedmeny/
utdanningstilbud/petroleumsutdanninger/

I snart 50 år har vi skrevet offshorehistorie.
Nå trenger vi deg for å skrive neste kapittel.

www.odfjelldrilling.com

Ønsker du å være med
å forme fremtidens industri?
Rosenberg byr på mange muligheter –
som lærling, fagarbeider, ingeniør eller
administrasjon og ledelse.
Din kompetanse er viktig for oss.
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Studiested Haugesund
B. Stolt-Nielsens gate 22,
5529 Haugesund
Tlf: 51 92 21 24
E-post: haugesund-fagskole@skole.rogfk.no
Studiested Stavanger
Tjuvholmveien 40,
4007 Stavanger
Tlf: 51 50 03 00
E-post: fagskolen@skole.rogfk.no

Haugesund
Stavanger

