Ansökan till Osteopatprogrammet 2020
För-och efternamn __________________________________________________________________________________________
Personnummer (10 siffror) _________________________________ _______________________________________________
Gatuadress _________________________________________________________________________________________________
Postnummer _______________________________________________ Ort ____________________________________________
Land (om annat än Sverige)_________________________________________________________________________________
E-post ______________________________________________________
Telefonnummer ____________________________________________ _______________________________________________
Sysselsättning _______________________________________________________________________________________________

Tidigare avslutade utbildningar:
Gymnasieutbildning________________________________________________________________ 2 år ☐ 3 år ☐ 4 år ☐
Högskoleutbildning ___________________________Examensnivå ____________________ Högskoleprov _____ poäng

Innehar behörighet i A- och B-kurserna i svenska och engelska

Ja ☐ Nej ☐

Relevanta kurser/utbildningar:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Sista ansökningsdag till höstterminen är den 20 april.

Hur fick du kännedom om Skandinaviska Osteopathögskolan?
☐ Annons

☐ Från bekant/vän

☐ Lapp på stan

☐ Internet, var? __________________________________________________________ ☐ Mässa/utdelad folder på stan
☐ Annat, vad? ___________________________________________________________

Jag har tagit del av och godkänner Skandinaviska Osteopathögskolans allmänna villkor (se s. 2) och ansöker härmed
om en plats till osteopatprogrammet:

Ort och datum

Underskrift

________________________________________________________

_______________________________________________________

Allmänna villkor - Osteopatprogrammet
vid Skandinaviska Osteopathögskolan
Ansökan
Fyll i blanketten ”Ansökningsformulär”. Bifoga vidimerade
betygskopior samt en motivering till varför du vill utbilda dig
till osteopat. Bifoga även ett personbevis. Detta beställer du
kostnadsfritt hos Skattemyndigheten i ditt land (skv.se i
Sverige).
Sista ansökningsdag är den 20 april.
Behörighetskrav
Sökande till Skandinaviska Osteopathögskolan skall ha
grundläggande behörighet för högskola.
Urvalsgrunderna är betyg och personlig intervju.
Vid urval tas hänsyn till tidigare utbildningar inom området
och arbetslivserfarenhet.
Antagning
Antagna studenter meddelas så snart urvalsprocessen är
genomförd. Reserver tas in vid eventuella avanmälningar.
Kontakta skolans administration för mer information.
Undervisning
Undervisningen sker normalt i Skandinaviska
Osteopathögskolans lokaler i centrala Göteborg.
Undervisningen är på svenska och engelska. Lärarkåren består
av svenska och utländska osteopater, läkare samt andra
specialister inom området. Läroplanen följer den europeiska
modellen för akademisk undervisning till Bachelor of Health
Care.
Betyg
För att bli godkänd i ett ämne krävs godkända
övningsuppgifter, tentamina, examinationer samt minst 80
procents närvaro vid undervisningen.
Examens-och utbildningsbevis
Efter avslutade och godkända examinationer samt fullgjord
betalningsplikt får varje student ett examens- och
utbildningsbevis. Examensbeviset ger studenten rätt att
titulera sig Bachelor of Health Care med examen vid
Metropolia University of Applied Sciences. Studenten erhåller
samtidigt en D.O-examen från Skandinaviska
Osteopathögskolan.
Utbildningen är godkänd enligt Svenska Osteopatförbundets
normer.
Kostnader
Inskrivningsavgift: 4 990 SEK inklusive moms
Studieavgift: 79 800 SEK inklusive moms per läsår.
I utbildningen ingår:
• Osteopatutbildning
• Basmedicinutbildning
• Utbildning och handledning i studentkliniken

I kursavgiften inkluderas ej:
• Kostnad för kurslitteratur och annat studiematerial
• Resor/logi i samband med utbildningen (Skolan kan hjälpa
till med förslag på boende.)
• Klinikkläder (obligatoriskt vid praktik)
Skandinaviska Osteopathögskolan förbehåller sig rätten att
vid behov ändra kursdatum, kursinnehåll, undervisningsplats
samt validerande partner. Förändringar ska i god tid
meddelas studenterna. Kursavgiften kan komma att ändras
för att täcka ökade utgifter, valutaförändringar, minskade
intäkter eller andra kostnadsförändringar.
Betalningsvillkor
• Inskrivningsavgiften om 4990 SEK betalas till skolan 10
dagar efter att antagningsbesked mottagits. Denna avgift
återbetalas inte.
• 79 800 SEK kan delbetalas under 12 månader via autogiro.
(Ingen extra avgift för detta tillkommer.) Första dragning
via autogiro sker den 27 juli.
• Om man inte vill betala via autogiro ska hela studieavgiften
betalas in senast den 31 augusti.
• Efter påbörjad utbildning återbetalas ingen avgift.
Studenten har full betalningsplikt för hela det påbörjade
läsåret.
• Studenten stängs av om avgiften inte betalas i tid och
förblir avstängd tills betalningsplikten fullgjorts.
• Vid försenad inbetalning av någon avgift påförs en
förseningsavgift på tre procent av studieavgiften för varje
påbörjad månad.
Avanmälan före kursstart
Avanmälan måste ske om den sökande inte kan påbörja eller
fullfölja sina studier. Avanmälan som sker senast fyra veckor
innan terminsstart medför ingen studieavgift. Vid avanmälan
mindre än fyra veckor före kursstart debiteras halva
studieavgiften för första läsåret.
Studieuppehåll
Vid studieuppehåll beviljat av skolledningen har studenten
rätt att fullfölja utbildningen enligt särskilda överenskomna
villkor. Studieuppehållet får vara max två år och studenten
måste slutföra sin utbildning inom sex år.
Vid studieuppehåll inför nästkommande hösttermin måste
studenten meddela detta senast 20 april. Inkommer ansökan
om studieuppehåll efter den 20 april kommer hela nästa
läsårsavgift att debiteras. Denna har du tillgodo när du
återgår till dina studier.
Vid studieuppehåll inför nästkommande vårtermin måste
studenten meddela detta senast den 30 oktober året innan.
Studenten måste fullfölja betalningsplikten hela läsåret
men får tillgodoräkna sig detta när studierna återupptas
nästkommande vårtermin.

