SRC.
Der er ikke forudgående krav om bevis for at opnå adgang til eksamen. Alderskrav er minimum 15
år senest 3 måneder inden eksamensdatoen. Certifikat udstedes tidligst når kandidaten er fyldt 15
år.
Eksamen:
Kandidater kan tilmelde sig eksamen uden forudgående deltagelse i undervisning hos en
kursusudbyder.
Eksamen vil være en skriftlig eksamination af 75 minutters varighed. Den skriftlige eksamen vil
bestå af 47 multiple choice spørgsmål. Det er tilladt at forlade eksamenslokalet inden de 75
minutter er gået. Det er ikke tilladt at returnere til eksamenslokalet.
Eksamen vil stille spørgsmål vedrørende:
 Nød, Il- og sikkerhedskommunikation i relation til brug af VHF inkl brug af VHF DSC
 Nødkommunikation på vegne af andre (Mayday Relay)
 Rutinemæssig kommunikation via VHF udstyr inkl. brug af VHF DSC
 Redningsmidler (EPRIB, SART & VHF SART)
 NAVTEX
 Generel opbygning af GMDSS Systemet
Tilladte hjælpemidler til eksamen vil være: Tillæg udarbejdet af Skagen Skipperskole eller Tillæg
udarbejdet af Weilbach.
For at bestå eksamen kræves:
Mindst 10 rigtige besvarelser ud af 12 spørgsmål vedrørende nød, il- og sikkerhedskommunikation
via VHF (uden DSC)
Mindst 6 rigtige besvarelser ud af 7 spørgsmål vedrørende nød, il- og sikkerhedskommunikation
via VHF (med DSC)
Mindst 15 rigtige besvarelser ud af 20 spørgsmål vedrørende rutinemæssig kommunikation og
GMDSS generel opbygning
Mindst 5 rigtige besvarelser ud af 8 spørgsmål vedrørende redningsmidler (EPRIB, SART & VHF
SART) og brugen af NAVTEX.
Krav til censorer:
Censorer skal have gyldigt GOC certifikat. Det påhviler den enkelte censor selv at sørge for gyldigt
GOC certifikat. Certifikatet skal forevises ved ansættelse.
Censor må ikke have bistået i relation til undervisningen af det hold/den klasse/de kandidater hvor
censor efterfølgende skal virke som censor.

Censor tildeles af SIMAC training, når kursusudbyder anmelder eksamen.
Læringsmål:
Viden:





VHF radiobølgers udbredelse
Antenner og strømforsyning
Afregningskoder
Digitalt Selektivt Kald (DSC)

Færdigheder:








Kunne redegøre for brugen af AIS SART
Kunne redegøre for brugen af SART
Kunne redegøre for brugen af DSC
Kunne redegøre for den maritime VHF tjeneste herunder kende til brugen af
arbejdskanaler
Brug af VHF til rutinetrafik
Maritime sikkerhedsinformationer
Anvendelsen af kanaler herunder lyttepligt

Kompetencer:



Kunne afgive og modtage nød, il- & sikkerhedsmeldinger via VHF inkl. brug af VHF DSC.
Kunne afgive og modtage nødmeldinger på vegne af andre skibe i nød (Mayday relay)

