
RAJOITETUN RADIOPUHELIMENHOITAJAN KOULUTUSTODISTUS R/T

  Nimi Lupakirjan numero tai hetu

Teoriakoulutus ajalla
    koulutusohjelman              osallistumis          kokeen           arvosana 
       tai käytännön               tuntimäärä       päivämäärä     prosentteina 
harjoitusten tuntimäärä

Radio- ja sähkölaitteet

Radiopuhelinliikennettä koskevat määräykset

Ilmailuviestiliikenne Hyväksytty

Hylättyenglanti
suomi

   Oppilaan suomenkielen taso 6. PEL M2-92 kohta 6.1. Suomen kielen tason 6 kielitaitomerkintä myönnetään 
              suomen kielen syntyperäiselle puhujalle tai koulutusluvan haltijan antaman todistuksen perusteella.

     Englannin kielitaitokokeesta toimitettava todistus erikseen (sekä suomenkielestä, mikäli taso 6 ei täyty). 
  Todistus ei ole tarpeen haettaessa (PEL M2-93) kansallisten vaatimusten mukaista radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta. 
 

Tiedot koulutusluvan haltijasta

Nimi Koulutuslupamme on voimassa (mihin saakka)

          Rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta koskeva koulutus on annettu ilmailumääräysten ja -tiedotusten 
                              PEL & TRG mukaisesti sekä IH:n hyväksymää koulutusohjelmaa noudattaen.  
                             Oppilas on saavuttanut kelpuutuksen myöntämiseksi vaadittavat tiedot ja taidot

Paikka ja aika

                           Koulutuspäällikön allekirjoitus

Nimen selvennys

Oppilas on käynyt kielitaitokokeessa 
ja todistus joko ohessa tai kielitaitotark. 
toimittaa suoraan ilmailuhallintoon

Ei
Kyllä

Oppilaan suomenkielen taso on 6
Ei
Kyllä
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RAJOITETUN RADIOPUHELIMENHOITAJAN KOULUTUSTODISTUS R/T
    koulutusohjelman                      osallistumis          kokeen           arvosana
       tai käytännön                       tuntimäärä       päivämäärä     prosentteina
harjoitusten tuntimäärä
Radio- ja sähkölaitteet
Radiopuhelinliikennettä koskevat määräykset
Ilmailuviestiliikenne
   Oppilaan suomenkielen taso 6. PEL M2-92 kohta 6.1. Suomen kielen tason 6 kielitaitomerkintä myönnetään
              suomen kielen syntyperäiselle puhujalle tai koulutusluvan haltijan antaman todistuksen perusteella.
     Englannin kielitaitokokeesta toimitettava todistus erikseen (sekä suomenkielestä, mikäli taso 6 ei täyty).
  Todistus ei ole tarpeen haettaessa (PEL M2-93) kansallisten vaatimusten mukaista radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta.
 
Tiedot koulutusluvan haltijasta
          Rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta koskeva koulutus on annettu ilmailumääräysten ja -tiedotusten
                              PEL & TRG mukaisesti sekä IH:n hyväksymää koulutusohjelmaa noudattaen. 
                             Oppilas on saavuttanut kelpuutuksen myöntämiseksi vaadittavat tiedot ja taidot
                           Koulutuspäällikön allekirjoitus
Oppilas on käynyt kielitaitokokeessa
ja todistus joko ohessa tai kielitaitotark.
toimittaa suoraan ilmailuhallintoon
Oppilaan suomenkielen taso on 6
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