
    
    
    
    

STUDIEBETINGELSER TILSTUDIEBETINGELSER TILSTUDIEBETINGELSER TILSTUDIEBETINGELSER TIL        
HEILPRAKTIKERUTDANNELSEN DEL 1HEILPRAKTIKERUTDANNELSEN DEL 1HEILPRAKTIKERUTDANNELSEN DEL 1HEILPRAKTIKERUTDANNELSEN DEL 1 / STUDIET INNFØRING I NATURMEDISIN / STUDIET INNFØRING I NATURMEDISIN / STUDIET INNFØRING I NATURMEDISIN / STUDIET INNFØRING I NATURMEDISIN    
    

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. Du kan se forelesningene så mange ganger du ønsker / har behov for og du kan ta pauser undervegs. 
 

Studenten får tilgang til studiematerialet når vi har mottatt  studieavgiften, Du har tilgang så lenge du behøver frem 
til avlagt eksamen. Dersom studenten velger å ta pause i studiet eller slutte,  vil tilgangen bli stengt etter 6 
måneder  innaktivitet.  Tilgangen åpnes igjen på forespørsel fra studenten når denne ønsker å starte på studiet 
igjen. Gjenåpning koster 900,-kr.     
 

Kurs / forelesningsvideoer og alt studiemateriell gjøres tilgjengelig på plattformen www.podia.com. 
 

Studieavgiften er 16 495,-kr.  
Det er mulig å dele opp studieavgiften i 6 månedlige avdrag a 2915,-kr (totalt 17 490,-kr) 
Studieavgiften kan betales via tilsendt faktura (Dette alternativet  er kun tilgjengelig ved samlet betaling) 
Eller studieavgiften kan betales via kortbetaling gjennom podiaplattformen.   
 

Når studenten har startet på studiet og betalt 1 avdrag vil de andre avdragene bli trukket automatisk hver måned i 
5 påfølgende måneder. Avbryter studenten studiet underveis, tilbakebetales ikke innbetalt studieavgift.. 
  

I tilegg til studieavgiften må studenten selv kjøpe pensumboken som inngår i studiet denne koster ca 300,-kr 
I tilegg til studieavgiften kommer eventuelle utgifter til anbefalt litteratur / studiebøker - Dette er frivillig 
  

Pensum er kurskompendiene som medfølger hvert delkurs samt en pensumbok. 
Pensumbok er Naturlekarboken 1 av Raimo Heino - Se litteraturlisten. 
I tilegg anbefaler vi et par studiebøker som tileggslitteratur / fordypningslitteratur,  Disse er frivillig og inngår ikke 
som pensum.  
 

Anbefalt studietid er 6 - 8måneder, men du kan bruke så kort eller lang tid på studiet som du ønsker. 
 

Studentoppfølging: Ved oppstart får du tilsendt et skriv om oppfølging under studiet. 
 

Har du teknisk problemer, med innlogging, avspilling av kursene o,l må du ta kontakt med skolen.   
på mail, er det noe som haster kan du ringe skolen på tlf: 951 74 292. 
 

Heilpraktikerskolen forplikter seg til å føre den studerende opp til avsluttende skriftlig eksamen, eksamen er  
en 3 timers hjemmeeksamen og er en blanding av Multiple Choice og skriftlige oppgaver. Etter bestått eksamen 
får du eksamensbevis fra skolen. Når du begynner å nærme deg slutten på studiet, melder du i fra til skolen slik at 
vi kan få avtalt en eksamensdato. 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 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  Utskrift og kopiering til eget bruk er tillatt.  
 

Studiet  innføring i naturmedisin utgjør del 1 på heilpraktikerutdannelsen og bør være så godt som gjennomført før 
du  begynner på heilpraktikerutdannelsen del 2. Eksamen har du lov å vente med hvis du heller ønsker å ta den 
på et senere tidspunkt.  
 

Med gjennomført og beståtte eksamener på  del 1 og del 2 på heilpraktikerutdannelsen + VEKS fag kurs har du 
godkjent medlemskravet for medlemskap i     NLHNLHNLHNLH - Norges Landsforbund av Homøopraktikere. NLHNLHNLHNLH er norges 
største (i antall medlemmer) medlemsorganisasjon for alternative utøvere.  
 

Med gjennomført del 1 og del 2 på heilpraktikerutdannelsen er du kvalifisert til å begynne på 
heilpraktikerutdannelsen del 3 , For å  avlegge den avsluttende heilpraktikereksamen må du ha bestått alle 
eksamener på del 1,2 og 3 samt fått godkjent den skriftlige hovedoppgaven som skal skrives i løpet av del 3 på 
utdannelsen.  
 

Det må påregnes noe ventetid etter avsluttet del 1 - til oppstart på del 2 
- Dette er fordi vi er avhengig av å ha nok antall påmeldte studenter på del 2 før vi kan starte opp. 
Det er likevel mulig å begynne på del 2 ved å ta noen enkeltkurser, bioregulasjonsmedisin  og / eller anatomi - 
fysiologi delen.    

 

NORSK HEILPRAKTIKERSKOLE 

 


