Meritpoäng för sökande med betyg från Norge
2018-19, p=meritpoäng
Meriterande vid ansökan till naprapatprogrammet är:
Du är fyllda 25 år det kalenderår ansökan sker

0,4 p

Specifika gymnasieprogram
Helse- og sosialfag, idrettsfag

0,3 p

Specifika ämnen
Matematikk R1, biologi 1, kjemi 1, fysikk 1, och psykologi

0,05 p/ämne
max 0,25 p

Högskoleutbildning inom sjukvård
30 poäng, 1 termin
60 poäng, 2 terminer
90 poäng, 3 terminer
120 poäng, 4 terminer
150 poäng, 5 terminer
180 poäng, 6 terminer

0,1 p
0,2 p
0,3 p
0,4 p
0,5 p
0,6 p

Övrig högskoleutbildning

30 poäng, 1 termin
60 poäng, 2 terminer
90 poäng, 3 terminer
120 poäng, 4 terminer
150 poäng, 5 terminer
180 poäng, 6 terminer

0,075 p
0,15 p
0,225 p
0,3 p
0,375 p
0,45 p

Massageutbildning

minst två veckor
minst sex veckor
certifierad

0,05 p
0,15 p
0,35 p

Utbildning inom friskvård/hälsa
Som exempel: friskvårdkonsulent, idrottskonsulent, SAFE kurser, personlig tränare
minst två veckor
0,025 p
minst en månad
0,0375 p
minst 1 termin
0,075 p
minst 2 terminer
0,15 p
Naprapathögskolans förberedande kurser
Preparandkurs
3 delkurser, 6 dagar
Massagekurs
8 dagar i juni
Stretchingkurs
6 dagar i juni
Totalt

0,225 p (0,075 p/delkurs)
0,3 p
0,225 p
0,75 p

Praktik hos naprapat

Tidigare ansökan

minst 30 timmar
minst 60 timmar

0,075 p
0,15 p

en gång
två gånger
tre gånger

0,075 p
0,15 p
0,225 p

Anmärkningar
● Man kan max få 1,5 i meritpoäng.
● Vi ger endast poäng för avslutade kurser och högskolestudier.
● Har man gått något av de gymnasieprogram som ger meritpoäng ges inte ytterligare meritpoäng för specifika ämnen.
● Intyg måste bifogas.
● Naprapathögskolan förbehåller sig rätten att besluta om ett intyg ger meritpoäng.
För att öka möjligheterna att komma in på naprapatprogrammet rekommenderar vi våra förberedande kurser; preparandmassage- samt stretchingkurs. För mer information om kurser och anmälan se Naprapathögskolans webbplats
https://naprapathogskolan.se/utbildning/forberedande-kurser/

