Ansökan till Osteopatprogrammet höstterminen 2022 – ansök senast 20 april
För-och efternamn ________________________________________________________________________
Personnummer (10 siffror) _________________________ _______________________________________
E-post ___________________________________________ _______________________________________
Telefonnummer ___________________________________ _______________________________________
Gatuadress ______________________________________________________________________________
Postnummer ______________________________________ Ort ____________________________________
Land (om annat än Sverige) ________________________________________________________________

För ansökan till Osteopatprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.
Tidigare avslutade utbildningar (Vidimerade betygskopior och ev högskoleresultat ska bifogas ansökan):
Gymnasieutbildning: __________________________________________________ 2 år ☐ 3 år ☐ 4 år ☐
Komvux: _________________________________________________________________________________
Högskoleutbildning _____________________ __________________________________________________
Högskoleprov __________________________ poäng
Övrig utbildning inom friskvård/hälsa:_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Hur fick du kännedom om Skandinaviska Osteopathögskolan?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

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

Ort och datum

Underskrift

_______________________________________________

________________________________________________

Allmänna villkor – Osteopatprogrammet
Utbildningstid

• Klinikkläder (obligatoriskt vid praktik)

Osteopatprogrammet omfattar fyra års heltidsstudier,
delvis på distans.

Kursavgiften kan komma att ändras för att täcka ökade
utgifter, valutaförändringar eller andra

Ansökan

kostnadsförändringar. Skandinaviska Osteopathögskolan

Bifoga vidimerade betygskopior samt en motivering till

förbehåller sig rätten att vid behov ändra kursdatum,

varför du vill utbilda dig till osteopat. Bifoga även ett

kursinnehåll, undervisningsplats samt validerande partner.

personbevis (beställs från Skatteverket).
Betalningsvillkor
Antagningskrav
För att kunna söka till osteopatprogrammet krävs
grundläggande behörighet till högskola.
Urvalsgrunderna är betyg och personlig intervju.
Tidigare erfarenhet/utbildning inom sjukvård eller andra
närliggande terapeutyrken är meriterande.

• Inskrivningsavgiften betalas till skolan 10 dagar efter att
antagningsbesked mottagits. Denna avgift återbetalas ej.
• Studieavgiften kan delbetalas under 12 månader via
autogiro. Första dragning via autogiro sker den 27 juli.
• Studieavgiften kan även betalas i sin helhet senast den
31 augusti.
• Studenten har full betalningsplikt för hela det

Antagning och sen anmälan

påbörjade läsåret. Efter påbörjad utbildning återbetalas

Antagna studenter meddelas så snart urvalsprocessen är

ingen avgift.

genomförd. Ansökan som inkommer efter sista
ansökningsdag beaktas löpande och reserver tas in vid

• Vid försenad inbetalning påförs en förseningsavgift om
tre procent av studieavgiften för varje påbörjad månad.

eventuella avanmälningar fram till kursstart.
Avanmälan före kursstart
Examens-och utbildningsbevis

Avanmälan måste ske om den sökande inte kan påbörja

Efter avslutade och godkända examinationer samt fullgjord

eller fullfölja sina studier. Vid avanmälan mindre än fyra

betalningsplikt får varje student ett examens- och

veckor före kursstart debiteras halva studieavgiften för

utbildningsbevis. Examensbeviset ger studenten rätt att

första läsåret.

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.
Utbildningskostnad
Inskrivningsavgift: 4 990 SEK inklusive moms
Studieavgift: 89 760 SEK inklusive moms per läsår.

Studieuppehåll
Studieuppehållet kan vara max två år och studenten måste
slutföra sin utbildning inom sex år.
Vid studieuppehåll inför nästkommande hösttermin ska
detta meddelas senast 20 april. Inkommer ansökan om
studieuppehåll efter den 20 april kommer hela nästa
studieavgift att debiteras. Denna har studenten tillgodo
vid återgång till studier.
Vid studieuppehåll inför nästkommande vårtermin måste
studenten meddela detta senast den 30 oktober på

I kursavgiften inkluderas ej:

höstterminen. Studenten måste fullfölja

• Kostnad för kurslitteratur och annat studiematerial

betalningsplikten hela läsåret men får tillgodoräkna sig

• Resor/logi i samband med utbildningen.

detta när studierna återupptas nästkommande vårtermin.

