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Velkommen på Adgangskursus 

til maskinmesteruddannelsen 

 
Det er en glæde at kunne byde dig velkommen på adgangskursus på MARTEC 

 
Undervisning 

Undervisningen er en kombination af klasseundervisning og gruppearbejde. 

 
Undervisningstider: 

mandag – torsdag kl. 08:15 – 16:15 

fredag kl. 08:15 - 12:00 

 
Adgang til skolen 

Som studerende har du mulighed for at få nøglebrik, således at du har adgang til dele af skolen uden for 

normal åbningstid. Nøglebrikken bestilles i administrationen og koster kr. 50,00. 

 
IT 

Du kan på www.martec.dk finde informationer og vejledninger ang IT; 

https://www.martec.dk/for-studerende/it-studerende/ 

 
Div 

Udover pc’er skal du, som ny studerende på MARTEC, selv sørge for; 

Ternet papir/blok, skriveredskaber og lommeregner. 

 

Studiemiljø 

Skolen har et velfungerende studiemiljø med studieråd, hvor der sidder repræsentanter fra alle klasser. 

Desuden har de studerende deres egen fredagsbar ”West-end”, hvor der foregår forskellige sociale 

arrangementer. 

 

Bøger 

Du kan på www.martec.dk finde bogliste til din uddannelse: 

https://www.martec.dk/for-studerende/boglister/ 
 

Bøgerne kan købes hos Polyteknisk boghandel, det gør du således: 

På www.polyteknisk.dk går du ind under Maskinmesterskolerne, MARTEC & Adgangskursus. 
 

Rygning 

Skolen er røgfri. 
Der må ryges udenfor ved de opstillede askebægere. Vi frabeder os, at der ryges ved indgangene til skolen. 

 
Skolens Café 

I Skolens Café kan du købe morgenmad, buffet, smørrebrød/sandwich, forskellige drikkevarer og snack. 

Caféens åbningstider; Kl. 8:00 12:30 

 
I Cafeen kan der benyttes kontanter, dankort og mobilpay. 

http://www.martec.dk/
http://www.martec.dk/for-studerende/it-studerende/
http://www.martec.dk/
http://www.martec.dk/for-studerende/boglister/
http://www.polyteknisk.dk/
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Adresse mv. 
Postadresse: MARTEC 

Hånbækvej 54 
9900 Frederikshavn 

Tlf.: 96 20 88 88 
E-mail martec@martec.dk 
Web www.martec.dk 

 
Studieadministrationens åbningstider 

Mandag-torsdag: 07.45-14.00 
Fredag: 07.45-13.00 

 
Ferie og fridage 

Dette vil fremgå af en ferieplan på MARTECs hjemmeside. 

 
Forsikring 

Vi skal opfordre dig til at tegne en ulykkesforsikring, der sikrer dig ved tilskadekomst uanset om denne sker i 

fritiden eller under uddannelsen på MARTEC. 

MARTEC må ikke tegne en sådan forsikring. 

 
Kollegium 
http://www.frederikshavnkollegium.dk/ 

 
SU søger du på www.su.dk 

Du skal søge SU i minSU på www.su.dk. 

 

 
Vi håber, at du vil få en lærerig, udfordrende og spændende tid på MARTEC. 
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