Hf-søfart
Drømmer du om en karriere til søs? Eller søger du blot
en anderledes gymnasieuddannelse, hvor du kan kombinere teori og praksis? Så er hf-søfart i Svendborg et
oplagt valg
Hf-søfart er en tre-årig uddannelse, som veksler mellem gymnasiale og maritime fag. Her får du både en hel
hf-eksamen og første modul af skibsofficeruddannelsen
samt en uddannelse som skibsassistent, så du kan stikke
til søs direkte eller sætte kurs mod videregående uddannelser som fx maskinmester og navigatør. Og hvis du ikke
ønsker job eller uddannelse inden for det maritime, giver
hf-søfart dig adgang til at søge ind på øvrige videregående uddannelser på linje med andre gymnasiale eksamener.
Et hav af muligheder
På hf-søfart i Svendborg arbejder du både praktisk og teoretisk med bl.a. sømandskab, navigation, motorlære og
skibsteknik. Samtidig får du en hf, hvor du gennem valg
af linje- og valgfag har mulighed for at tone din uddannelse i netop dén retning, du ønsker dig.
Du kan vælge mellem den maskintekniske linje, som
især peger frem mod uddannelsen til maskinmester eller
skibsingeniør, den nautiske retning, som især retter sig
mod uddannelsen til navigatør og skibsfører samt endelig
sprog- og kulturlinjen, som peger frem mod uddannelse
og erhverv på såvel land som vand.
En del af undervisningen er tilrettelagt som tværfaglige
projektforløb, så du får mulighed for at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger, inden du vælger linje.
Vil du med om bord?
Med hf-søfart får du en afvekslende uddannelse, hvor du
både skal have næsen i bøgerne, fingrene i motoren og
havluft i lungerne!
Få flere oplysninger på www.hfsoefart.nu eller vucfyn.
dk/soefartsvb

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Mediefag C , Musik C, Billedkunst C eller Dramatik C
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
og Kemi C
Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakkefag

Valgfag

Maskinteknisk linje
Matematik B
Fysik C eller B

Matematik B og A
Fysik C og B
Engelsk A
Spansk B
Biologi B
Psykologi C og B
Musik B
Erhvervsøkonomi C

Nautisk linje
Matematik B
Psykologi C
Kultur & sproglinjen
Erhvervsøkonomi C
Psykologi C eller Spansk B

Klar til UNI:
Du kan hæve dine valgfag, så du bliver klar til
optagelse på universitetet

