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KONTRAKT 
  (FIRE SIDER)

Zoneterapiuddannelse på Institut for Biologisk Medicin 

Danmark 

Undertegnede: _____________________________________________ CPR.-NR.: _________________ 

Adresse: __________________________________________________ BY: _________________________ 

Postnr.: __________ Telefon: ___________________ E-mail: ________________________________ 

Beskæftigelse: _________________________________________________________________________ 

VÆLG ÈN AF FØLGENDE 3 BETALINGSMULIGHEDER UDEN AFS*: 

1. Jeg betaler uddannelsen på én gang via en bankoverførsel i den måned, jeg starter på uddannelsen.

Pris i alt: kr. 42.249,00 (SPAR KR. 10.000,00) Pr. dato:  _________________

2. Jeg betaler kr. 10.000,00 som 1. afdrag i den måned, jeg starter på uddannelsen og afdrager herefter kr. 1.000,00 pr.

måned via PBS.

Pris i alt: kr. 47.249,00.  (SPAR KR. 5.000,00)

Pr. dato:  _________________   Registreringsnummer: ________________   Kontonummer: ___________________

3. Jeg afdrager kr. 1.000 pr. måned via PBS fra den måned, jeg starter på uddannelsen.

Pris i alt: kr. 52.249,00.

Pr. dato:  _________________   Registreringsnummer: ________________   Kontonummer: ___________________

VÆLG ÈN AF FØLGENDE 3 BETALINGSMULIGHEDER MED AFS*: 

1. Jeg betaler uddannelsen på én gang via en bankoverførsel i den måned, jeg starter på uddannelsen.

Pris i alt: kr. 53.249,00.  (SPAR KR. 10.000) Pr. dato:  _________________

2. Jeg betaler kr. 10.000,00 som 1. afdrag i den måned, jeg starter på uddannelsen og afdrager herefter kr. 1.150,00 pr.

måned via PBS.

Pris i alt: kr. 58.249,00.  (SPAR KR. 5.000,00)

Pr. dato:  _________________   Registreringsnummer: ________________   Kontonummer: ___________________

3. Jeg afdrager kr. 1.1500 pr. måned via PBS fra den måned, jeg starter på uddannelsen.

Pris i alt: kr. 63.249,00.

Pr. dato:  _________________   Registreringsnummer: ________________   Kontonummer: ___________________

* AFS: Anatomi, fysiologi og sygdomslære.
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Pris FOR DE FORSKELLIGE MODULER: 

FAG KR. 

Biopatiens grundprincipper og meridianlære 5.100 

Ernæringsterapi 1-3 incl. Komplementær Strategi 1-2 5.100 

Reguleringsterapi 1-6 incl. Komplementær Strategi 3-4 

- phytoterapi og homøopati

- kvalitetssikring og lægemiddellære

5.100 

klinisk blik 3.000 

Muskel- og faScielære 2.500 

ØREAKUPUNKTUR 3.500 

KLIENTPSYKOLOGI 

Udgift til internat 

5.449 

2.000 

Førstehjælpskursus 750 

GRUNDFAG I ALT 32.499 

Zoneterapi 19.750 

I ALT uden AFS 52.249 

AFS 11.000 

I ALT MED AFS 63.249 

Se alle FAgbeskrivelser på www.biologisk-medicin.dk 

Oplysninger om anatomi, fysiologi og sygdomslære (= AFS): 

Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at en studerende som en del af sin uddannelse til komplementær 

behandler, skal have en grunduddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære eller have en 

sundhedsautorisation.  

___ Jeg har endnu ikke taget uddannelsen: anatomi, fysiologi og sygdomslære. 

___ Jeg har allerede taget uddannelsen eller er RAB-godkendt på anden vis. 

___ Jeg har en sundhedsautorisation. Alt efter din uddannelse er en sundhedsautorisation desværre ikke 

nok. Kontakt os og forhør dig. 
(vedlæg dokumentation) 

mailto:administration@biologisk-medicin.dk
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Betalingen dækker udgifter til undervisning, webinarer, kompendier, studieanvisninger, retning af opgaver, online-

kontakt til faglige og administrative ledere, der også fungerer som studierådgivere samt skriftlige og én mundtlig 

eksamen. 

Der må påregnes ekstra udgifter til bøger, trykte kompendier og i forbindelse med konferencer samt internat. Ved 

manglende afmelding til et tilmeldt undervisningsmodul opkræves et gebyr på kr. 150 kort efter, at undervisningen er 

gennemført. Gebyret betales via mobile pay eller en bankoverførsel. 

Anatomi, fysiologi og sygdomslære er inkluderet eller ikke-inkluderet i prisen alt efter hvilken betalingsform, der 

er blevet valgt ved afkrydsning på side 1 i denne kontrakt. 

Ved underskrevet kontrakt forpligter den Studerende sig til at betale det fulde beløb, også selvom den Studerende 

af forskellige årsager vælger at afbryde uddannelsen. 

Den Studerende forpligter sig til at tilmelde den månedlige betaling via PBS, såfremt uddannelsen ikke er betalt på én  

gang. 

Ved forsinket betaling bliver den Studerende pålagt at betale et administrationsgebyr på 200 kr. samt et rykkergebyr 

på 100 kr. oveni det skyldte beløb. Hvis det skyldte beløb stadig ikke er betalt efter tre fremsendte rykkere med gebyr, 

vil sagen sendes til inkasso, der herefter vil inddrive gælden. 

Så længe den Studerende er under uddannelse til zoneterapeut, må den Studerende kun kalde sig ”Stud. zoneterapeut”. 

Zoneterapeut-titlen må således først bruges, når den Studerende har modtaget sit diplom/eksamensbevis som 

zoneterapeut fra Institut for Biologisk Medicin. 

Der kan komme ændringer og tilføjelser til det obligatoriske pensum i løbet af uddannelsen. Ekstra udgifter i 

forbindelse med tilføjelse/ændring af obligatorisk pensum må derfor påregnes. 

Instituttet forbeholder sig retten til uden varsel at kunne ændre den planlagte undervisning, undervisningsmaterialer, 

undervisningslokaler og om nødvendigt at aflyse fag med kort varsel. 

Instituttet forbeholder sig derved retten til uden varsel og uden forbehold at ændre i undervisningens moduler for altid 

at sikre, at undervisningen er på højest mulige niveau og helt a jour. 

Fagene vil typisk blive udbudt en gang om året eller efter behov. Det kræves, at den Studerende altid er a jour med den 

nyeste viden. Dette gælder også studerende, der har studeret på Instituttet i flere år. Således kan Instituttet forlange, 

at udvalgte moduler og eksamener skal repeteres med, hvad dette måtte indebære af ekstra omkostninger til bøger  

etc. 

Studiet er normeret til 3-4 år, men den Studerende er velkommen til at bruge 5 år, hvorefter skal der skrives en ny 

kontrakt. 

På hvert studieår skal den Studerende indregne et møde med Instituttets ledere eller studievejledere, hvor den Studerendes 

studieforløb gennemgås. Mødet inkluderer også en evaluering af, hvorvidt kontrakt samt Det Zoneterapeutiske Løfte vurderes 

overholdt.  

Instituttet forbeholder sig retten til ved kontraktbrud - herunder brud på Det Zoneterapeutiske Løfte - at opsige samarbejdet 

mellem den Studerende og Instituttet. Den Studerende vil da modtage refusion for de undervisningsmoduler, den Studerende 

ikke har deltaget i. Opsigelsen af samarbejde kan kun ske efter samtaler og advarsler, hvor det aftalte vurderes ikke at være 

overholdt. Forsætligt brud på kontrakt - herunder brud på Det Zoneterapeutiske Løfte - samt gentagne kontraktbrud medfører 

øjeblikkelig opsigelse af samarbejdet uden varsel. Det Zoneterapeutiske Løfte findes nedenfor. 

Instituttet bruger facebook-gruppen, ”Institut for Biologisk Medicin studerende”, i sin daglige kommunikation med de 

studerende. Det er den studerendes eget ansvar at tilmelde sig facebookgruppen. 

mailto:administration@biologisk-medicin.dk
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Det Zoneterapeutiske Løfte

Dette løfte gælder for den studerende under hele studietiden. Hvis Det Zoneterapeutiske Løfte vurderes ikke at 
bliver overholdt i løbet af studietiden kan det medføre bortvisning fra Institut for Biologisk Medicin.  

Til den afsluttende eksamen som zoneterapeut underskrives Det Zoneterapeutiske Løfte på ny i nærvær af censor og 

skolens ledelse. Ved at underskrive løftet erklærer man sig enig i brugen af titlen zoneterapeut-uddannet på Institut 

for Biologisk Medicin. 

Efter at have aflagt offentlig prøve af mine erhvervede kundskaber i de komplementære fag som zoneterapeut 
aflægger jeg herved dette løfte, som jeg forpligter mig overfor ved underskrift og håndsrækning: 

- at jeg i mit virke som praktiserende zoneterapeut vil anvende mine kundskaber med flid og omhu og til

gavn for mine medmennesker og til gavn for samfundet

- at jeg ikke vil forskelsbehandle mine klienter i forhold til deres sociale status og, at jeg ikke vil ytre mig til

skade for mine klienter eller mit fag

- at jeg vil søge ny viden og forskning samt forbedre min kunnen i de tilfælde, hvor det er relevant, og jeg vil

gøre mig bekendt med og nøje efterleve de anordninger og bestemmelser, som er skabt af Institut for
Biologisk Medicin og den/de foreninger, som er skabt ud fra Institut for Biologisk Medicin eller i

samarbejde hermed

- at jeg har pligt til at henvise til andre behandlere, når dette er relevant uanset økonomisk gevinst og, at jeg

altid vil have klientens helbred som førsteprioritet og derved alene tage det fulde hensyn til klientens behov

- at jeg altid vil søge den bedste løsning for mine medmennesker

- at jeg er opmærksom på at tydeliggøre overfor min klient, at hvis jeg vælger at sælge produkter eller

ydelser, kan disse aldrig kan være en del af mit virke som zoneterapeut

- at jeg er bevidst om, at jeg altid vil optræde værdigt som zoneterapeut og, at jeg bør ophøre med at bruge

titlen zoneterapeut, hvis jeg i min adfærd skader klienter, kollegaer eller fagets omdømme og, at jeg med
min underskrift og håndsrækning på dette løfte er bevidst om, at Etisk Råd ved Institut for Biologisk

Medicin kan fratage mig retten til at anvende titlen.

Ved håndsrækning og min underskrift bekræfter jeg at være enig i ovenstående og, at jeg vil overholde dette 
løfte i mit virke som komplementær behandler, zoneterapeut.  

Undertegnede bekræfter hermed indgåelse af denne kontrakt om køb af studieplads ved Institut for 

Biologisk Medicin og er indforstået med de nævnte regler og betingelser samt ”Det Zoneterapeutiske 

løfte”. 

Dato ___________ Studerendes underskrift _________________________________ 

Dato ___________ Instituttets underskrift ___________________________________   
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