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STUDIEBETINGELSERSTUDIEBETINGELSERSTUDIEBETINGELSERSTUDIEBETINGELSER TIL STUDIET I TIL STUDIET I TIL STUDIET I TIL STUDIET I    
ANATOMI OG FANATOMI OG FANATOMI OG FANATOMI OG FYSIOLOGI MED GRUNNLEGGENDE PATOLOGIYSIOLOGI MED GRUNNLEGGENDE PATOLOGIYSIOLOGI MED GRUNNLEGGENDE PATOLOGIYSIOLOGI MED GRUNNLEGGENDE PATOLOGI    
    
VED Å BETALE INN STUDIEAVGIFTEN GODTAR DU VÅRE STUDIEBETINGELSER.VED Å BETALE INN STUDIEAVGIFTEN GODTAR DU VÅRE STUDIEBETINGELSER.VED Å BETALE INN STUDIEAVGIFTEN GODTAR DU VÅRE STUDIEBETINGELSER.VED Å BETALE INN STUDIEAVGIFTEN GODTAR DU VÅRE STUDIEBETINGELSER.    
    
Studiet består av innspilte forelesninger som spilles av over nettet, og kurskompendier som følger med hver 
forelesning. Studiet består av 12 delkurs, hvor delkurs nr 12 er grunnleggende patologi. 
Du kan se forelesningene så mange ganger du ønsker / har behov for og du kan ta pauser undervegs. 
 
Et  tydelig definert pensum /læringsmål følger med  hvert delkurs.. 
 
Multiple Choice oppgaver for å teste / trene dine kunnskaper medfølger som avslutting til vært delkurs  
(unntatt delkurs 12)  
 
Studieavgiften er 9995,-kr. 
Det er mulig å dele opp studieavgiften i 4 månedlige avdrag a 2650,-kr (totalt 10 600,-kr) 
Du kan velge å betale studieavgiften med kortbetaling eller via tilsendt faktura (sendes ut på epost) 
Betaling med faktura er ikke tilgjengelig ved oppdeling av studieavgiften. Da må kortbetaling benyttes. 
 
I tillegg kommer utgifter til anbefalt (frivillig) litteratur / studiebøker,  
Dersom studenten velger å kjøpe disse må studenten betale dette selv. 
Dersom studenten ikke har bestått eksamen og ønsker å forlenge tilgangen etter 3 år 
er prisen 10% av ordinær studieavgift / 999,-kr pr år.   
  
Studenten får tilgang til studiematerialet så snart vi har registrert betalingen  
og studenten har bekreftet opprettelsen av en OneDrive konto eller bekreftet en eksisterende OneDrive konto.  
 
Studenten har tilgang til forelesningene frem til bestått eksamen. men maksimalt i 3 år, 
Har studenten fortsatt ikke bestått eksamen etter tre år kan man kjøpe forlenget tilgang, som varer i 1 år om 
gangen  
 
Dersom studenten velger å ta pause i studiet eller slutte, vil tilgangen bli stengt etter 6 måneders inaktivitet.  
Tilgangen åpnes igjen på forespørsel fra studenten når denne ønsker å starte på studiet igjen. 
Gjenåpning koster 600,-kr dersom det har gått kortere tid enn 3 år.  Etter 3 år 999,-kr. 
  
Alt studiemateriell er lagt ut på vårt onlinebibliotek på www.onedrive.com. 
Dersom studenten ikke allerede har en onedrivekonto må du opprette en konto  (dette er gratis og du får 
instruksjon på hvordan du gjør det fra oss) 
  
Pensum er kurskompendiene som medfølger hvert delkurs, 
I tillegg anbefaler vi et par studiebøker som tilleggslitteratur / fordypningslitteratur,  Disse er frivillig og inngår 
ikke som pensum. 
  
Anbefalt studietid er 10 -12 mnd men du kan bruke så kort eller lang tid på studiet som du ønsker. 

Har du spørsmål eller kommentarer til studiet  av faglig eller teknisk art,  
send epost  til skolen på post@heilpraktikerskolen.no, vi svarer normalt senest innen 3 arbeidsdager.  
men ofte raskere. Er det noe som haster kan du ringe skolen på tlf: 951 74 291. 
 
Heilpraktikerskolen forplikter seg til å føre den studerende opp til avsluttende skriftlig eksamen, 
Eksamen er skriftlig og på 4 timer. Avholdes normalt i Oslo 1 -2 ganger pr år etter behov.  
Etter bestått eksamen får du eksamensbevis fra skolen. 
Når du begynner å nærme deg slutten på studiet, dvs når du har rundt 2 mnd studietid igjen.  
melder du i fra til skolen slik at vi har oversikt over når du ønsker å ta eksamen. 
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Når du er påmeldt eksamen er avmeldingsfristen 10 dager før eksamen om eksamen ikke skal telle  
som et forsøk. 
 
Du kan avlegge eksamen så mange ganger du behøver frem til den er bestått. 
1 eksamensforsøk inngår i studieavgiften, trenger du flere forsøk er prisen 2000,- kr pr forsøk. 
Vi benytter ekstern sensor på eksamen, sensor er lege..   

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre innholdet i studiet og vi forbeholder oss retten til å foreta mindre 
endringer / justeringer i studieopplegget undervegs. 
  
Skolens materiale, alle typer – elektronisk og trykt - er underlagt loven om opphavsrett. 
Materialet må ikke kopieres, printes eller på annen måte gis videre helt eller delvis til andre. 
Dette gjelder også linker og passord til forelesningene, 
Utskriving og kopiering av materialet til eget bruk er tillatt. 
 
Avbryter studenten studiet underveis tilbakebetales ikke innbetalt studieavgift. 
  
Studiet er med bestått eksamen godkjent av: NLH - Norges Landsforbund av Homøopraktikere. 
NLH er norges største (i antall medlemmer) medlemsorganisasjon for alternative utøvere. 
Studiet dekker det medisinske kravet for medlemskap i NLH og dermed registrering i Brønnøysundregisteret 
over alternative behandlere. 
 
Studiet dekker det pensum som er nødvendig i anatomi og fysiologi for å kunne gå opp til den avsluttende 
eksamen på heilpraktikerutdannelsen. 
 


