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KONTRAKT FOR ANATOMI, FYSIOLOGI OG SYGDOMSLÆRE  
(klasseundervisning) 

 
 
 

Undertegnede:___________________________________________Født_____________  
 

Adresse__________________________________________________________________  
 
 
Telefon:______________________E-mail:_____________________________________  
 
Beskæftigelse_____________________________________________________________  
 
 
Pris for uddannelsen: kr. 18.300,- 
Betalingsmuligheder (valget noteres på faktura, der fremsendes efter modtagelse af kontrakt):  
 

• Betale det fulde beløb på én gang: ___ kr. 18.300,-. Rabat kr. 1.000,- 

• Afdrag: __ kr. 1.220,- i 15 måneder.  

 
Betalingen dækker udgifter til klasseundervisning, studieanvisninger, retning af opgaver, 4 eksaminer og online 
kontakt til faglig lærer. De 4 eksaminer er skriftlige og tages ved personligt fremmøde i skolens lokaler på planlagte 
tidspunkter.  
Der læses efter 3. udgave af Keld Bruun-Jensens bøger: ”Anatomi og fysiologi 1 og 2” samt ”Sygdomslære på en anden 
måde” og der må påregnes udgifter til disse.  
 
Det forventes, at den studerende er aktiv samt, at studiet er fuldført indenfor 2 år. 
Er der særlige årsager, der taler for en dispensation fra ovenstående, kan der skriftligt ansøges om dette. 
 
Uddannelsen kan til enhver tid afbrydes. Udmeldelsen skal ske skriftligt til Likam S.M.B.A.   
Indbetalte beløb refunderes ikke ved stop af uddannelsen.  
Hvis studiet genoptages på et senere tidspunkt, skal der skrives ny kontrakt med de til en hver tid gældende priser, og 
evt. ændringer i studiet. 
  
 

Undertegnede bekræfter hermed indgåelse af denne kontrakt om køb af elevplads ved 
Likam S.M.B.A., og er indforstået med de nævnte regler og betingelser: 
 

 
 
 
Dato     Dato  
 
 
 
 
Elevens underskrift  Likam S.M.B.A.  
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Datoer for klasseundervisningen - Med forbehold for ændringer 
 
Undervisningen i Ølby. Onsdage, kl. 15 – 20. 
Adresse: Ølbycenter 5, 1. sal, 4600 Ølby. 
 
Eksamen, onsdag kl. 15 – 17: 
1. semester: 20. november 2019 
2. semester: 13. maj 2020 
3. semester: 9. december 2020 
4. semester: 19. maj 2021 

 

1. semester 

Efterår 2019 

2. semester 

Forår 2020 

3. semester 

Efterår 2020 

4. semester 

Forår 2021 

28. august 22. januar 26. august 27. januar 

4. september 5. februar 2. september 10. februar 

18. september 26. februar 16. september 10. marts 

25. september 4. marts 7. oktober 24. marts 

9. oktober 25. marts 28. oktober 14. april 

30. oktober 15. april 4. november 21. april 

6. november 29. april 25. november 5. maj 

 
 
 
Undervisningen i København. Under planlægning 
Adresse: Nor house, Hejrevej 30, 3. sal, 2400 København N 
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