SHA-Koulutus

Hinnasto

2021-2022

Kaikki hinnat sisältävät ALV 24%
SHA Homeopatian Perusopinnot
Pääsyvaatimukset: Tälle kurssille voivat osallistua kaikki homeopatiasta kiinnostuneet.
Kurssin hinta: 9 x 350€ = 3.150€
Opiskelija ostaa kirjat erikseen.
SHA Homeopatian Ammatilliset opinnot
Pääsyvaatimukset: Ammatillisten opintojen suorittamiseen tarvitaan hyväksytty homeopatian
perusopinnot, hyväksytysti suoritetut lääketieteen perusteet (voit suorittaa tämän vielä ammatillisten
opintojen ensimmäisen vuoden aikana),
Kurssin hinta – 23 x 350€ = 8.050€ sekä Homeopatian klinikka 6 x 350€ = 2.100 € = 10.150€
Hoitoharjoittelun/lopputyön työnohjaus 50€/tunti
Lopputyön tarkastus 80€
Homeopatian opinnot yhteensä 32 x 350€ + 6 x 350€ + 80€= 13.380€ + työnohjaus.
Lisäksi SPR ensiapukurssi n 175-220€, CAM-terapiat 2op,

Tutustu homeopatiaan lyhytkursseilla:
Kotihomeopatiakurssi
Pääsyvaatimukset: Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille homeopatiasta kiinnostuneille, jotka haluavat
tutustua homeopatiaan hoitomenetelmänä.
Kurssin hinta: 4 tuntia - 80€
Kotiapteekki 1 ja 2
Pääsyvaatimukset: Kotihomeopatiakurssi
Kurssin hinta: 3 tuntia – 50€ / kurssi

Muut homeopatian lyhytkurssit:
Homeopatiaa kätilöille ja doulille
Kätilöille, sairaanhoitajille, perushoitajille ja doulille suunnattu kurssi.
Lähetä meille lyhyt hakemus johon laitat henkilötiedot, koulutustiedot,
aikaisemmat homeopatian koulutustiedot ja miten suunnittelet käyttäväsi homeopatiaa työssäsi.
Kurssin hinta:

SHA-koulutuksen säännöt ja ehdot
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on sitova kun SHA-Koulutus on vastaanottanut hakemuksesi ja sinut on
hyväksytty koulutukseen. Saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi/hyväksymisestäsi kurssille
antamaasi sähköpostiin tai postiosoitteeseen. Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja
ammatillinen kurssi huomio myös pohjakoulutuksen ja soveltuvuuden.
Kurssimaksut ja maksupäivät
Kurssimaksut maksetaan aina 2 viikkoa ennen kurssin alkua: peruskurssi + ammatillinen + klinikka.
Opinnot voidaan maksaa myös erissä maksupäivä on silloin 2 viikkoa ennen pidettävää kurssia.
Koulutuksen maksamisesta osamaksuina sovitaan erikseen ennen opintojen alkamista.
Lyhytkurssit maksetaan viimeistään 3 vrk ennen kurssia.

Hintaan sisältyy
SHA-Koulutuksen hinta käsittää kurssien/seminaarien opetusmaksun ja kurssiohjelmassa ilmoitetun
materiaalin. Osa materiaalista voi olla maksullista lisämateriaalia ja kirjat opiskelija ostaa erikseen.
Pakolliset kirjat on ilmoitettu erikseen Koulutus – kirjalista
Lounas ja kahvi/virvokkeet opiskelija ostaa erikseen.
Opiskeluoikeus
opiskelijan oikeus suorittaa ammatillisia opintoja on voimassa 5 vuotta ammatillisten opintojen
alkamisesta. Opiskelija voi osallistua myös toisen vuosikurssin ammatillisiin kursseihin.
Osamaksulla maksettaessa kurssi maksetaan sen alkuperäisen ajankohdan mukaisesti.
Homeopatian lopputyö on mahdollista suorittaa 7 vuoden sisällä ammatillisten opintojen
alkamisesta.

Huomioitavaa!
SHA-Koulutus on yksityinen oppilaitos, joka ei kuulu opetushallituksen hyväksymään
koulutukseen.
SHA-Koulutus on LKL-Luontaisalojen keskusliiton hyväksymä homeopatian oppilaitos.
Homeopaatti/Diplomihomeopaatti on yksityinen ammatinharjoittaja, joka ei ole Valviran tai
virallisen terveydenhuoltojärjestelmän hyväksymä ammattinimike.

