Conversion Programme at Skohs
This programme is designed for
osteopaths with a diploma in
osteopathy (DO) who want an
academic qualification to bachelor’s
degree level. The programme will run
over one academic year, and is
structured with four core courses, and
two or three clinical specialisation
option courses. You will receive your
Bachelor of Healthcare (osteopathy)
degree from SKOHS, in co-operation
with Metropolia University for Applied
Sciences in Helsinki.

Grundkurser
3.2 Scientific Theory and Method II
(Research project)
3.3 Evidence based practice I
3.4 Evidence based practice II
3.5 Evidence based practice III

ECTS
15

Days on campus
4

7
7
12

1
1
2

Totalt:

41

8

Tenta/examination
Thesis (S)
Defence to peer group (F)
Case report (S)
Case report with algorithm (S)
Case report completion (S)
Poster presentation (F)

Admission criteria
Successfully completed a Diploma in Osteopathy (DO) and provide evidence
of membership of a professional osteopathic registration organization for
example the Svenska Osteopatförbundet
Other candidates may will be considered depending on qualifications and
experience.
Start August -2022
Fee: 38 000 SEK + VAT (moms).
Please send your application and a copy of you diploma to
info@osteopathogskolan.se by:

Application to conversion programme 2022

First and last name ___________________________________________________________________________
Date of birth (10 siffror) _______________________________ _______________________________________
City adress _________________________________________________________________________________
Postal code _________________________________________ City ____________________________________
Land ______________________________________________________________________________________
Email _____________________________________________
Telephone number ___________________________________ _______________________________________
Occupation _________________________________________________________________________________
Company name _____________________________________________________________________________

Tidigare avslutade utbildningar:
Diploma of Osteopathy (DO) obtained from _________________________ Osteopathic degree of 4 y ☐ 5 y ☐

Relevant courses / education:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

How did you get information about Skandinaviska Osteopathögskolans conversion programe?
☐ Add

☐ From friend or relative

☐ Internet, where? ______________________________________________
☐ Other, ______________________________________________________

I have read and approved the Skandinaviska Osteopathögskolan terms and conditions and are
hereby applying to the conversion programme

City and date

Sign

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Allmänna villkor – konverteringsprogrammet vid
Skandinaviska Osteopathögskolan
Ansökan
Fyll i blanketten ”Ansökningsformulär”. Bifoga en kopia på ditt examensbevis från den osteopatskola som utfärdade
det samt betygskopior.
Behörighetskrav
Sökande till Skandinaviska Osteopathögskolans konverteringsprogram skall ha erhållit en godkänd osteopatexamen.
Antagning
Antagningen sker efter det att skolan bedömt ansökan. Antagna studenter meddelas så snart urvalsprocessen är
genomförd. Reserver tas in vid eventuella avanmälningar. Kontakta skolans administration för mer information.
Undervisning
Undervisningen sker i Skandinaviska Osteopathögskolans lokaler på Kapellplatsen 4 i centrala Göteborg, om inget
annat anges. Undervisningen är på svenska och engelska. Läroplanen följer den Europeiska modellen för akademisk
universitetsundervisning 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. Bedömningssystemet mellan de olika delkurserna varierar och kan vara i skriftlig eller
muntlig form.
Examens-och utbildningsbevis
Efter avslutade och godkända examinationer samt fullgjord betalningsplikt får varje student ett examensbevis.
Examensbeviset ger studenten rätt att titulera sig Bachelor of Health Care med examen vid Metropolia University of
Applied Sciences. Utbildningen är godkänd enligt Svenska Osteopatförbundets normer och uppnår Europeisk
standard.
Kostnad
Studieavgift: 38 000 kr exklusive moms.
I utbildningen ingår:
•
8 dagars obligatorisk undervisning under ett år
I kursavgiften inkluderas ej:
•
Kostnad för kurslitteratur och annat studiematerial
•
Resor/logi i samband med utbildningen (Skolan kan hjälpa till med förslag på boende.)
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
•
38 000 SEK kan delbetalas på två eller fyra tillfällen. (Ingen extra avgift för detta tillkommer).
•
Första delbetalningen ska vara skolan tillhanda innan kursstart.
•
Efter påbörjad utbildning återbetalas ingen avgift.
•
Studenten har full betalningsplikt för hela det pågående läsåret.
•
Studenten stängs av om avgiften inte betalas i tid och förblir avstängd tills betalningsplikten fullgjorts.
•
Vid försenad inbetalning av någon avgift påförs en straffavgift 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.

