UTBILDNINGEN
Studietiden för heltid är två terminer under ett år med 2 000 timmar planerad undervisningstid, 1 600 timmar sker fysiskt på
skolan (45 veckor) faktisk utbildningslängd. Du kan även läsa utbildningen på deltid under fyra terminer i två år (45 veckor).
Då studerar du två veckor i månaden på skolan. Teori och praktik varvas under utbildningen.
SCHEMA
Du läser fem dagar/vecka måndag-torsdag kl 09.00-16.00, fredagar kl 09.00-15.00. Du kommer att praktisera i skolans egen
salong från kl 09.00 till ca 18.30. Salongen håller öppet kl 09.30-18.00, fredagar kl 09.30-15.00.
SKOLLOV
Skolan har ett antal lovdagar men det varierar beroende på vilken kursstart du väljer:
- Sommarlov – ca 3 veckor (mellan midsommar och fram till 2:a veckan i augusti).
Gäller ej kursstart i augusti då vi avslutar utbildningen före sommarlovet.
- Jullov – ca 2 veckor (från dagen innan Julafton fram till och med Trettondagen).
Gäller ej kursstart i januari då vi avslutar utbildningen före jullovet.
KURSAVGIFT
En fullständig Hudterapeututbildning kostar fr.o.m. januari 2015 SEK 90.000*. Skolan är ställd under statlig tillsyn vilket
innebär att kursavgiften är momsbefriad. När du fått din antagningsbekräftelse betalar du in anmälningsavgiften på 5.000 kr.
Därefter betalas skolavgiften på 72.500 kr en (1) månad innan kursstart och slutgiltig betalning på 12.500 kr senast samma
dag du påbörjar din utbildning. Vid överenskommelse kan du få dela upp utbildningskostnaden på 4 gånger,
alternativt 2 gånger under året du går. Ingen ränta tillkommer. Hela kursavgiften måste dock vara betald samma dag du
avslutar din utbildning.
INGÅR I KURSAVGIFTEN
- Arbetsrock för salongspraktik samt kläder för praktiska lektioner
- Skolväska
- Anatomibok
- Skolpärm och kompendier
- Samtliga instrument du kommer att behöva för din övning
- Produkter och engångsmaterial på skolan
- Elisabethskolans diplom
- Elisabethskolans brosch
- Diplom i samtliga varumärken vi arbetar med på skolan
CIDESCO
Efter godkänd examen från Elisabethskolan har du möjlighet att ta den internationella CIDESCO-examen.
Detta är frivilligt och kostar 3.000 kr* utöver kursavgiften.
FINANSIERING
Utbildningen är i dagsläget tyvärr inte studiemedelsberättigad via CSN men vi samarbetar med HumanFinans som kan
erbjuda möjlighet till finansiering. HumanFinans ger våra elever gratis finansieringsrådgivning via telefon 08-560 201 15.
ANTAL ELEVER PER KLASS
Skolan tar in upp till 20 elever vid varje kursstillfälle och ort. Åldersfördelningen ligger mellan 18 och 50+ år då yrket
lämpar sig för alla ålderskategorier.
SISTA ANMÄLNINGSDATUM
Vi tar emot anmälan tills kursen är fullbokad.
VÄNTELISTA INTAGNING
Om en specifik kursstart är fullbokad kan du sätta upp dig på en väntelista.
Vi kontaktar dig så fort vi eventuellt får en ledig plats.
FLYTTNING AV KURSSTART
Det går bra att flytta fram din kursstart i mån av plats och då får du utnyttja din tidigare betalda anmälningsavgift.
Detta gäller inom 1 år från din första kursanmälan.
*Elisabethskolan reserverar sig mot ev prishöjningar och justeringar

