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Fremtidens 
flyveskole

Med stor interesse for 
luftfart udvikler vi 
konstant nye og kreative 
måder at uddanne 
fremtidens piloter på. 
Vores fly er teknologisk 
moderne, og der trænes i 
godkendte simulatorer.  

Fokus

I tæt samarbejde med 
den enkelte elev, 
opbygger vi de 
nødvendige evner, der 
skal til for at kunne klare 
jobbet som pilot i et 
større luftfartselskab. 
Vores fokus er på den 
enkelte elev igennem 
hele uddannelsen og 
vores mindre hold sikrer 
de bedste 
forudsætninger for at 
blive hørt.  

Vi ansætter selv!

Vi ansætter selv tildligere 
elever som piloter på 
vores rundflyvninger, 
taxaflyvninger og vores 
faste ruteflyvning til 
Anholt og Læsø. Dit 
første job kan derfor 
være hos os efter endt 
uddannelse. Udover i 
Danmark flyver vi også 
rundflyvning i Grønland 
og på Island.  

KORT OM OS
Tak for din interesse omkring den integrerede 
trafikflyveruddannelse, ATP(A) Integrated. 
Copenhagen AirTaxi® A/S har hermed fornøjelsen 
af at fremsende informationsmateriale om vores 
skole og vores uddannelse - din fremtid!

Du har valgt et godt tidspunkt at se på 
pilotuddannelse! Såvel herhjemme som i udlandet 
forventer flyselskaber, ministerier, flyfabrikanter og 
mange andre aktører en massiv pilotmangel de 
kommende år. Der stilles ekstra høje krav til 

uddannelsens indhold, kvalitet og dermed flyvesikkerheden. Hos os i 
Copenhagen AirTaxi® A/S sikrer vi dig den bedste uddannelse med 
fokus på den enkelte elev i et højteknologisk og moderne miljø. 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. 
Tilmeld dig eventuelt et af vores informationsmøder eller aftal tid for et 
individuelt, personligt møde, hvor vi kan drøfte netop 
dine uddannelses- og jobmuligheder nærmere.

Vi ser frem til at arbejde sammen med dig.
Kenneth Arly Larsen
Head of Training (HT)
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Uddannelsens  
tilrettelæggelse og regler 

Copenhagen AirTaxi® A/S har hermed 
fornøjelsen af at kunne præsentere 
markedets bedste tilbud for en komplet 
trafikflyveruddannelse efter de gældende 
EASA regler. Et uddannelsestilbud der er 
opbygget og planlagt af piloter fra bl.a. SAS, 
Thomas Cook Airlines, Norwegian og Ryanair. 
Det er din garanti for, at du får en 
tidssvarende pilotuddannelse, der opfylder 
de høje krav og sikkerhedniveauer.  

Uddannelsen er planlagt således, at 
trafikflyveraspiranten efter endt uddannelse 
har de bedste teoretiske og praktiske 
forudsætninger for at kunne søge sit første 
job som pilot.  

Uddannelsens indhold opfylder samtlige af 
de krav, som Trafik- og Byggestyrelsen og 
European Aviation Safety Agency (EASA) 
stiller for opnåelse af erhvervscertifikat. 
Uddannelsen og vi som flyveskole er som de 
første i Danmark godkendt efter de nye 
EASA-regler og er samtidig anerkendt i 
Europa og store dele af verden. Således er 
den nyuddannede pilots jobmuligheder ikke 
begrænsede til pilot jobs kun i Danmark.  



Copyright CAT © 46 19 11 14 · www.aircat.dk Side �4

Uddannelsesforløb 

Uddannelsen foregår som dagsskole i 
tidsrummet fra 08:00 til 16:30 på alle 
hverdage. Enkelte flyve- og teorilektioner 
bliver afviklet i weekender, såvel som aften 
og nat. Der undervises gennem størsteparten 
af uddannelsen fra skolens faciliteter i 
Roskilde Lufthavn, men dele af den praktiske 
flyvning foregår som navigationsture rundt i 
landet, samt til Sverige.  

Uddannelsen er opdelt i 3 teorifaser og 5 
flyvefaser. Disse 8 faser er integrerede, hvilket 
optimerer og sikrer en flydende og optimal 
indlæring. Piloten er således færdiguddannet 
på ca. 24 måneder og dermed hurtigere end 
på den modulare uddannelse, der tager 
mere end 3 år. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

10 timer 20 timer 55 timer 95 timer 16 timer

PPL
CPL

IR
MCC

FLYVEFASERNE 

PPL - PRIVATE PILOT LICENSE  
CPL - COMMERCIAL PILOT LICENSE 
IR - INSTRUMENT RATING  
MCC - MULTI CREW COOPERATION

Vidste du at… 
…Trafikflyveruddannelsen 

er SU berettiget?
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Praktisk flyvning 

Den praktiske uddannelse består af minimum 
195 timers praktisk skoleflyvning som flyves 
på både enmotorede og tomotorede fly.  
Flere gange i uddannelsesforløbet afholdes 
der standpunktstests, og den praktiske 
uddannelse afsluttes med en praktisk 
flyveprøve, der aflægges over for Trafik- og 
Byggestyrelsen.  

Den første del af uddannelsen går med 
opnåelse af Privat Flyver Certifikatet (PPL), og 
allerede efter 45 timer går eleven til skill-test. 
Det vil sige, at man hos Copenhagen AirTaxi® 
A/S opnår rettigheden til at flyve med venner 
og bekendte, allerede inden uddannelsen er 
færdig. Dette er en fantastisk mulighed for at 
opbygge timer og erfaring tidligt i forløbet.  

Den praktiske uddannelse foregår på 
moderne og vedligeholdte fly fra franske 
Socata og italienske Vulcanair. Flyene har vist 
sig at være fantastiske skolefly, der alle på sin 
måde forbereder piloteleven til en fremtid i 
luftfartsbranchen.  

Herudover indgår der flyvning i skolens egen 
højteknologiske tomotorede simulator i 
uddannelsen. Simulatoren er en af Trafik- og 
Byggestyrelsens godkendte FNPT II (Flight 
Navigation Procedure Trainer) simulatorer fra 
den canadiske fabrik Mechtronix.  
I simulatoren trænes der instrument- 
procedurer, og eleven bliver således klar til at 
udføre de samme øvelser i flyene 
efterfølgende. Simulatoren har den fordel, at 
man slipper for ventetid i luften på grund af 
anden trafik, så indlæringen bliver optimal. 

Under uddannelsen kommer eleven ud på 
længere soloture rundt i landet. Disse 
spændende flyvninger kan flyves sammen 
med sine holdkamerater, når eleven har 
opnået sit PPL. 

TB 9 TAMPICO 

TB 10 TOBAGO 

TB 20 TRINIDAD 

P68 PARTENAVIA

FNPT II SIMULATOR
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Teoridelen 

Uddannelsen indeholder mere end 700 
timers klasseundervisning. Den teoretiske 
uddannelse afsluttes med skriftlige prøver 
over for Trafik- og Byggestyrelsen.  

Undervisningen veksler mellem 
teoriundervisning, forelæsninger, 
videotræning og computerbaseret træning 
(CBT) for opgaveløsning i klassen og 
hjemme. Efter bestået teoriprøve opfylder 
eleven de teorikrav som Trafik- og 
Byggestyrelsen har udarbejdet for at udføre 
tjeneste som pilot på airlineniveau.  

Vi benytter Nordian systemet til vores 
teoriundervisning og CBT læresystemer. 

Self assessment 
tests

795 timers undervisning

Progress 
tests

Question 
Bank

Computer 
Based 

Training
Animated 
Lessons

TEORI OPBYGNINGEN 
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MCC kursus 

Copenhagen AirTaxi® A/S bruger godkendte 
procedurer fra Norwegian under Multi Crew 
Cooperation (MCC) uddannelsen. På kurset 
lærer eleven cockpit-samarbejde på en 
Boeing 737 full flight simulator. Der flyves 16 
timer fordelt med 8 timer som kaptajn og 8 
timer som styrmand.  
 
16 timer på en Boeing 737 full flight 
simulator og kendskabet til procedurer fra et 
stort selskab gør, at vores elever således står 
meget bedre rustede, den dag de skal til 
optagelsesprøve i et af de større 
luftfartselskaber.  

Boeing 737NG Type Rating 

Efter endt uddannelse kan elever hos 
Copenhagen AirTaxi® A/S udbygge sit 
certifikat med en Boeing 737 typerettighed 
(Type rating) til en fordelagtig pris. En 
typerettighed forbedrer elevens muligheder 
for job i de større luftfartsselskaber.  
Kurset består af computerbaseret træning 
(CBT), klasseundervisning og 
simulatorlektioner i top moderne full flight 
simulator.  Kurset afsluttes med 4-6 landinger 
(Base Training) i en rigtig Boeing 737NG.  

Dette kursus er en perfekt afslutning på en 
strømlinet og målrettet uddannelse!
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Optagelsesbetingelser 

For at kunne søge om optagelse på 
uddannelsen skal man: 
• Bestå optagelsesprøven. 
• Være fyldt 18 år. 
• Have gennemgået og bestået Trafik- og 

Byggestyrelsens lægeprøve til 
erhvervscertifikat - en klasse 1 
godkendelse. Denne bestilles hos 
Flyvemedicinsk Center, Glostrup, Nordre 
Ringvej 57, Indgang 8, 3. sal, 2600 Glostrup, 
tlf.: 38 63 46 21.  
(Påregn 4 ugers ventetid). Der kræves 
normal hørelse og normalt syn - evt. med 
briller. 

Optagelsesprøven 

Den obligatoriske optagelsesprøve er en test, 
der består af 3 dele; En engelsktest, en 
matematiktest og en test af almen 
instrumentforståelse. I forlængelse af 
optagelsesprøven følger en personlig 
samtale. Prøve samt samtale varer ca. 2 timer 
og skal - udover at være et myndighedskrav - 
sikre, at aspiranten har en meget høj 
sandsynlighed for at kunne gennemføre 
uddannelsen med et tilfredsstillende resultat.  

Prøven er tilrettelagt af skolen i samarbejde 
med piloter fra blandt andet SAS, Thomas 
Cook Airlines og Jet Time hvilket gør, at den 
indeholder elementer fra forskellige 
skandinaviske luftfartsselskabers 
adgangskrav.  

Til optagelsesprøven skal følgende 
medbringes: 
• Fotokopi af eksamensbeviser (folkeskole, 

gymnasium og lignende). 

Gebyr for prøven og samtale er kr. 1.000,-

Vidste du at… 
…Vi er den eneste 

flyveskole der samtidig 
driver luftfartsselskab? - 
Dit første job kan blive 

hos os!
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HER ARBEJDER VORES TIDLIGERE ELEVER BL.A.

… HVOR KUNNE DU TÆNKE DIG AT ARBEJDE?
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Jobsituationen 

Luftbranchen mangler piloter! Især i de 
kommende år vil der opstå en markant 
mangel på veluddannede piloter. Boeing og 
Airbus, som er de førende flyfabrikanter i 
verden, antager at der vil mangle over 
100.000 piloter alene i Europa frem til år 
2032.  

Et stigende behov for piloter, sammenholdt 
med et begrænset antal uddannelsespladser, 
skaber naturligvs en fordelagtig situation for 
nyuddannede piloter. Men det er i sidste 
ende aspirantens egen vurdering af 
situationen, som bør danne basis for valget af 
uddannelse.  

Som oftest er der nogle minimumskrav for at 
blive ansat i et større selskab. Disse krav 
varierer meget fra selskab til selskab 
afhængigt af den mængde piloter selskabet 
aktuelt er i underskud af. Nogle stiller krav 
om timer, typisk 500-1000 timer, andre stiller 
krav om type rating. Man skal dog som 
nyuddannet ikke afskrive muligheden for at 
blive ansat direkte af et større selskab. 

Pilot for os! 

Vi er Danmarks ældste flyveskole, der 
samtidig driver luftfartsselskab. Vi flyver 
taxaflyvning i hele Europa, rundflyvning i 
Danmark, i Grønland , på Island, samt 
rutetaxa til Anholt og Læsø om sommeren. 
Derudover flyver vi fotoflyvning i hele 
Danmark.  
Alle vores piloter er tidligere elever fra os!  
 
Elever der udmærker sig under uddannelsen 
vil få muligheden for et spændende job som 
pilot i vores alsidige operationer.  
 
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig!

Vidste du at… 
… Man som nyuddannet 
pilot kan søge job i hele 

verden?
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#1
Danmarks eneste og 
ældste flyveskole der 

samtidig driver 
luftfartsselskab…!

#2
Første flyveskole i 

Danmark godkendt under 
de nye Europæriske krav 

fra EASA…!

#3
 Har uddannet flere 

tusinde piloter, som i dag 
flyver i næsten alle store 

flyselskaber…!

#4
Eleverne har en af de 

højeste 
beståelsesprocenter i 

landet…!

#5
Moderne, højt-ydende fly 
og nyeste teknologi på fly-

simulatorer…! #6
Uddannelsesafslutning på 
typespecifik flerpilots “Full 

Flight Simulator”…!

#7
Vi elsker flyvning og 

byder på et uovertruffet 
godt og entusiastisk 

studiemiljø…!

VI ER FREMTIDENS FLYVESKOLE




