
Tilstedeværelsesundervisning TU i fysisk samme rum TU webinarer TU enetimer Film før eller efter TU Podcasts før eller efter TU
forkortet TU

Biopatiens grundprincipper og meridianlære 28 4
Ernæring 14 3 vitaminer og mineraler som podcast
Ernæring 14
Ernæring 7 7
Ernæring 7
Ernæring 56 TU enetimer er bl.a.baseret på 36 caseopgaver både i regulering og ernæring
Regulering 56 28 film optagelse af webinrer svarende tli 28 timer
Regulering marianne urter 14
Regulering marianne urter 14
Regulering thomas homøopati 14
Regulering thomas homøopati 14
Fødevaresikkerhed 7
Klinisk blik 7
Lægemiddellære 14
Førstehjælp 14
Fascielære 7
Symbiose 14
Øreakupunktur 14
Diagnose 7
Klientpsykologi 48
Autoimmune sygdomme i 185
Autoimmune sygdomme, anatomi, fysiologi, sygdomslære 126
Komplementære strategidage 224 hvis man studerer i 4 år, 56 timer pr. år. 
herunder klinikvejledning og-behandling 14
herunder basal sundhedslovgivning 7
herunder præsentation af andre behandlingsformer 21
herunder psykologi 56
herunder AFS løbende gennem uddannelsen 90
Komplementære strategidage filmet 60 kun opdaterede og relevante
podcasts med en blanding af ernæring, regulering og delvist AFS 103 kun opdaterede og relevante samt podcasts fra sund-forskning
Praktik 49
AFS på Institut for Biologisk Medicin online undervisning delvist 84 40

727 246 116 88 106 1283
Hovedfag er på i alt 427 timer plus alle webinarer, film, podcasts og enetimer
Anatomi er på mininum 300 timer 300 kun skolens egne elever kan deltage, da faget er implementeret i strategidage og i de autoimmune sygdomme. 
Komplementære strategidage indeholder bl.a. en høj grad af AFS, lovgivning, orientering om andre behandlingsformer, psykologi, forskning på ernæring og urter,  Gennemgang af diagnosemetoder 
Alle timer er hele timer. Dertil kommer alle bøger, kompendier. og studieanvisninger som hjemmearbejde med opgaver

Delprøver undervejs antal max timer

biopatiens grundprincipper 5
ernæring 20
regulering 10
Symbiose 5
Klientpsykologi 3
Autoimmune 5
afsluttende teoretisk eksamen 5
afsluttende praktisk eksamen 5
total 58


