STUDIETILBUD 2021
MEDISIN

ERNÆRING

PSYKOLOGI

EN HØYSKOLE MED ET GODT STUDIEMILJØ

BACHELORI MEDISIN

Studiepoeng: 180

Bachelor i medisin er studiet for deg som er interessert i å lære mer
om menneskekroppen og medisin som fagfelt.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Utdanningen inneholder en kombinasjon av basalmedisinske og
naturvitenskapelige fag. Du vil lære om kroppens funksjoner,
sykdommer og forebyggende helse.
Det undervises også i fag som samfunns- og sosialmedisin,
etikk, kommunikasjon, medisinsk forskning og vitenskapelig metode.

Oppstart: Høst (skole og nett) og vår (nett)

Studiet gir en teoretisk bachelorgrad og kunnskap som kan benyttes i
arbeidslivet eller som grunnlag for videre studier.

Studiested: Oslo, Spania* og nett
Studieavgift per semester 2021/2022:
Fulltid 40 400 kr og deltid 20 200 kr
Påmeldingsavgift: 2400 kr
Støttes av Lånekassen: Ja

*Siste året av utdanningen må gjennomføres i Oslo eller på nett.

BACHELOR I MEDISIN ER UTVIKLET FOR Å GI GRUNNKOMPETANSE INNEN
MEDISINSKE FAG OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID
Anatomi og
fysiologi
30 stp.

Sykdomslære

30 stp.

Grunnleggende
medisin 1
30 stp.

Helsekommunik.,
stat. og metode
30 stp.

BACHELORI ERNÆRING

Grunnleggende
medisin 2
30 stp.

Grunnleggende
medisin 3
30 stp.

Studiepoeng: 180

Bachelor i ernæring er for deg som er interessert i ernæring,
helsefremmende kostrådgivning og ernæringsopplysning.
Studiet gir kunnskap om sammenhengen mellom kosthold
og helse og næringsstoffenes fysiologiske virkning i kroppen.
Du vil gjennom praktiske øvelser utvikle kompetanse i hvordan
helsebudskap kan kommuniseres til ulike målgrupper både på
individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Oslo, Spania* og nett
Oppstart: Høst (skole og nett) og vår (nett)
Studieavgift per semester 2021/2022:
Fulltid 40 400 kr og deltid 20 200 kr
Påmeldingsavgift: 2400 kr
Støttes av Lånekassen: Ja

Bacheloren er en teoretisk og praksisnær utdanning som kan
danne grunnlag for forebyggende ernæringsarbeid og videre studier.
*Siste året av utdanningen må gjennomføres i Oslo eller på nett.

BACHELOR I ERNÆRING GIR ERNÆRINGSFAGLIG GRUNNKOMPETANSE
OG PRAKTISKE FERDIGHETER I FOREBYGGENDE KOSTRÅDGIVNING OG
HELSEKOMMUNIKASJON
Anatomi og
fysiologi
30 stp.

Sykdomslære

30 stp.

Grunnleggende
ernæring 1
30 stp.

Helsekommunik.,
stat. og metode
30 stp.

Grunnleggende
ernæring 2
30 stp.

Ernæring
påbygning
30 stp.

Studiepoeng: 60
Oppstart: Høst
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studieavgift per semester 2021/2022:
40 400 kr
Påmeldingsavgift: 2400 kr
Støttes av Lånekassen: Ja

OSLO

ÅRSSTUDIUMI PSYKOLOGI

Årsstudium i psykologi gir en innføring i psykologi som fagområde,
kunnskaper om psykiske lidelser og en introduksjon til fagfeltet
helsepsykologi. Du får en forståelse for hvordan psykologien kan
belyse helseatferd, helseutvikling og risiko for sykdom. Årsstudiet kan
gi fagspesiﬁkk tilleggskompetanse som supplement til annen
utdanning, inngå som valgfrie emner i en bachelorgrad, eller gi
tilleggspoeng når du skal søke opptak til annen utdanning.

ÅRSSTUDIUMI GRUNNLEGGENDE MEDISIN
Årsstudium i grunnleggende medisin er studiet for deg som ønsker å
lære om menneskekroppens oppbygning og få en innføring i hvordan
sykdom oppstår, forekommer, behandles og forebygges.
Studiet kan anvendes som førsteår i begge våre bachelorgrader, gi
tilleggspoeng for opptak til annen høyere utdanning, fungere som
forberedelsesår for videre medisinstudier, eller som et selvstendig
årsstudium.

Studiepoeng: 60
Oppstart: Høst (skole og nett)
Vår (nett)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studieavgift per semester 2021/2022:
Fulltid 40 400 kr og deltid 20 200 kr
Påmeldingsavgift: 2400 kr
Støttes av Lånekassen: Ja

OSLO, SPANIA, NETT

Studiepoeng: 60
Oppstart: Høst og vår
Opptakskrav: Generell studiekompetanse*
Studieavgift per semester 2021/2022:
Fulltid 40 400 kr og deltid 20 200 kr
Påmeldingsavgift: 2400 kr
Støttes av Lånekassen: Ja

ÅRSSTUDIUM

NETT

I GRUNNLEGGENDE ERNÆRING
Årsstudium i grunnleggende ernæring gir et teoretisk grunnlag for å
forstå humanernæring i et biokjemisk, fysiologisk, helsemessig og
samfunnsmessig perspektiv. Studiet gir praktiske ferdigheter i
næringsberegning og kostholdsvurdering. Årsenheten kan inngå som
en del av en bachelorgrad i ernæring ved AMH.
*Årsstudium i ernæring er for deg med utdanning i helsefag
fra universitet/ høyskole som ønsker ernæringskompetanse

HALVÅRSSTUDIUM I ANATOMI OG FYSIOLOGI
30 stp.

HALVÅRSSTUDIUM I KOST OG ERNÆRING
30 stp.

Studiet gir en grunnleggende forståelse av
kroppens oppbygning og de ulike
organsystemenes funksjoner.
Studiet kan inngå som første semester i en
bachelorgrad ved AMH eller gi tilleggspoeng for
opptak til annen høyere utdanning.

Studiet gir en innføring i næringsstoffer, i tillegg til
praktiske ferdigheter i bl.a. næringsberegning og
beregning av kostens energifordeling, samt øvelse
i kostberegningsprogram.
Studiet er primært rettet mot deg som ønsker å
lære mer om kosthold og ernæring i forbindelse
med jobb eller av egen interesse.

OSLO, SPANIA, NETT

NETT

STUDIEAVDELINGER
Ved AMH er det mulig å bytte studiested underveis i
bachelorutdanningen, noe som gir deg stor ﬂeksibilitet.
OSLO
Vår studieavdeling i Oslo ligger på Grünerløkka i
gangavstand fra Oslo S.
SPANIA
Vår studieavdeling i Spania ligger i Fuengirola (Málaga).
Vi tilbyr studentboliger i nærheten av skolen.
Undervisning på norsk.
NETTSKOLE
Vil du kombinere en hektisk hverdag eller jobb med studier,
kan du velge å studere over nett enten på heltid eller på deltid.

LES MER OM VÅRE STUDIER ELLER
BESTILL STUDIERÅDGIVNING

WWW.AMH.NO
AMH AVD. OSLO
TLF: 23 20 11 00
E-POST: ATLANTISMED@AMH.NO

AMH AVD. SPANIA
TLF: (+34) 952 19 74 40
E-POST: POSTSPANIA@AMH.NO

