


Utbildning
när Du vill
var Du vill
Utveckla Din verksamhet med högre
kompetens!

U T B I L D N I N G

Komplett kvalitetssäkrat och certifierat utbildningsprogram





KVALITÉ

CERTIFIERING FÖR DIG
& DIN VERKSAMHET

Få folk i rörelse!.

Komplett

kvalitetssäkrat och

certifierat

utbildningsprogram

på universitetsnivå

“Investera i Dig
själv och
utveckla Din
verksamhet!”

En certifieringsplattform för både hälso- och
sjukvård samt förenings- och näringsliv



vilken Du får tillgång till utrednings

materialet. Har Du frågor kring kurserna är

Du varmt välkommen att kontakta oss på via

vår hemsida.

Kurserna baseras på omfattande digitalt

utbildningsmaterial, speciellt framtaget för

denna utbildning. Det finns videos,

föreläsningar, inläsningsmateriel och

interaktiva övningar. Förhör och realistiska

patienter med problem som Du får lösa gör

det både roligt och enkelt att komma ihåg allt

Du behöver. Efter genomgången kurs

erhåller Du högskolepoäng samt blir

certifierad.

“Utveckla
Dig själv
och
samtidigt
hjälp andra
att nå sina
mål”

Du får omfattande kunskaper inom de

områden som samspelar för att nå

kompetens och färdighet för att hjälpa

individer bli mer aktiva.

Kurserna är tvärvetenskapliga

universitetskurser framtagna av experter

inom universitet, hälso- och sjukvård,

förenings- och näringsliv för att vara så

kompletta som möjligt och motsvarar 5

veckors heltidsstudier.

Kurserna sker helt nätbaserat i Din egen

studietakt. I undervisningen använder Du

Dig av Din egen dator eller läsplatta. Du

anmäler Dig enkelt via vår hemsida. Efter Din

anmälan får du en länk mailad till Dig från

KVALITETS
KURSER

PÅ DINA VILLKOR

K O M P L E T T  I N N E H Å L L

GRATIS

FRAMTAGNA AV EXPERTER

Innehållet är framtaget av experter

och skräddarsytt och varvar teori

med praktik vilket gör att de 

konkreta arbetsredskap Du får med

dig från utbildningen gör att Du

direkt kan påbörja Ditt arbete med

att hjälpa individer att bli mer aktiva.

Kurserna är helt finsanserade vilket

innebär att utbildningarna är gratis

för Dig.

Kurserna är designade och

framtagna i samarbete med

idrottsmedicinare,

beteendemedicinare, psykologer,

idrottsvetare, hälsostrateger,

fysioterapeuter och pedagoger.

FÖR ATT FÅ FOLK I
RÖRELSE
Skräddarsydda kurser med hög

kvalitet för Dig och Din verksamhet







FRAMTAGEN & FINANSIERAD AV


