INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL CURS DE PILOT
AVANÇAT DE RPA
CERTIFICAT MÈDIC DE CLASSE 2
Per a poder realitzar el curs cal presentar el certificat mèdic de classe 2. L’alumne que no
presente el certificat mèdic abans del 20 de febrer, no podrà realitzar la part pràctica. Així
mateix, la Universitat d’Alacant no serà responsable si una vegada començat el curs
l’alumne és declarat no apte en la prova mèdica. El certificat es pot obtenir en els centres
de la Comunitat Valenciana següents:
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/prof_sector/medicina/medicos_autoriza
dos/m_e_comuvalenciana.aspx
El cost aproximat és de 120-150 € i aquesta despesa no està inclosa en el preu
d’inscripció del curs, és independent.
HORARIS DEL CURS
Les classes teòriques s’impartiran del 7 al 28 de febrer de 2017. Totes seran de
vesprada, amb un horari de 16:30 a 20:30 h. El lloc on s’impartiran serà la Universitat
d’Alacant i l’Aeròdrom de Mutxamel (consulteu la taula adjunta). Els continguts de les
classes teòriques s’inclouen en un llibre de text que es lliurarà (sense cost addicional) a
tot l’alumnat).
16:30-18:30
Dia
07/02/17
08/02/17
09/02/17
10/02/17
13/02/17
14/02/17
15/02/17
16/02/17
17/02/17
20/02/17
21/02/17
22/02/17
23/02/17
24/02/17
27/02/17
28/02/17

Lloc
UA
UA
UA
A. Mutxamel
UA
UA
A. Mutxamel
A. Mutxamel
A. Mutxamel
UA
UA
UA
A. Mutxamel
A. Mutxamel
A. Mutxamel
A. Mutxamel

18:30-20:30
Assignatura
Dret aeri
Control de trànsit aeri
Control de trànsit aeri
Comunicacions
Meteorologia
Meteorologia
Rendiment humà

Dret aeri
Dret aeri
Control de trànsit aeri
Comunicacions
Meteorologia
Meteorologia
Rendiment humà
Rendiment humà
Navegació
Navegació
Rendiment i planificació
Rendiment i planificació
Coneixement general de l’aeronau
Coneixement general de l’aeronau
Procediments
Procediments

Navegació
Navegació
Rendiment i planificació
Rendiment i planificació
Coneixement general de l’aeronau
Coneixement general de l’aeronau
Procediments

Les classes pràctiques podran ser de matí o de vesprada i tindran lloc entre el 6 i el 15
de març de 2017.

EXAMEN DE TEORIA
L’examen tindrà lloc el 3 de març de 2017 i serà indispensable superar-lo per a poder
realitzar les classes pràctiques. Els qui no el superen podran realitzar un examen de
recuperació, com també tutories si calgueren.
ADMISSIÓ I MATRÍCULA
El dia 26 de gener de 2017, abans de les 10:00 h, en la web del Departament
(dfests.ua.es), es publicarà el llistat d’admesos (25) la llista d’espera. Atesa la quantitat de
persones que s’han preinscrit agrairíem als admesos que no tinguen pensat matricular-se
per la raó que siga ens ho facen saber mitjançant un correu electrònic a dfists@ua.es
perquè la seua plaça passe als qui estan en la llista d’espera.
Està prevista la realització de noves edicions del curs pròximament.

