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Εγγραφές & Δίδακτρα
Κανονισµοί Εγγραφών
Για να γραφτεί κανείς σε οποιοδήποτε τµήµα ή σεµινάριο, θα πρέπει να ολοκληρώσει
τα παρακάτω το συντοµότερο δυνατό, γιατί οι θέσεις σε όλα τα τµήµατα είναι
περιορισµένες:
- Παράδοση συµπληρωµένης αίτησης συµµετοχής στη γραµµατεία, µαζί µε
φωτοτυπία του AΔT ή διαβατηρίου και δύο φωτογραφίες, όπου χρειάζεται.
- Συµφωνία του οικονοµικού διακανονισµού και καταβολή της πρώτης δόσης ή
της εγγραφής, όπως ορίζεται για το κάθε τµήµα.
Εξόφληση Διδάκτρων
Το συνολικό ποσό των συµφωνηµένων διδάκτρων, θα πρέπει να εξοφλείται ακόµη
και εάν η/ο σπουδαστής έχει απουσιάσει από τα µαθήµατα.
Σπουδαστές που διακόπτουν το πρόγραµµα θα πρέπει να ενηµερώνουν τη
γραµµατεία εγγράφως. Kατόπιν συµφωνίας µε τη γραµµατεία και µόνο,
απαλλάσσονται από τον παραπάνω κανονισµό και καταβάλλουν το ποσό που
αντιστοιχεί στα δίδακτρα µέχρι την ηµεροµηνία που δηλώνουν εγγράφως τη διακοπή
των σπουδών. Προκαταβολές και εγγραφές δεν επιστρέφονται σε τέτοια περίπτωση.
Eάν στην πορεία προκύψει σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα, η/ο σπουδαστής θα πρέπει
να ενηµερώσει εγκαίρως τη Διοίκηση και να ζητήσει τροποποίηση του οικονοµικού
διακανονισµού από το λογιστήριο.
Έκπτωση δίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Σε όσους εξοφλήσουν τα δίδακτρα των επαγγελµατικών τµηµάτων
προκαταβολικά (µετρητοίς), έως 6%-12%
- Σε όσους παρακολουθούν ταυτόχρονα παραπάνω από ένα τµήµα, έως 25%
- Σε απόφοιτους των τµηµάτων του Om (πρώην ΕΙΟΜ-ESS), 10% - 30%
- Σε απόφοιτους παραϊατρικών κλάδων, κατά περίπτωση, µετά από εξέταση
- Σε µέλη της ίδιας οικογένειας που παρακολουθούν ταυτόχρονα επαγγελµατικά
τµήµατα, έως 10%
- Σε ειδικές περιπτώσεις όπως: άτοµα που έχουν µεγάλα έξοδα λόγω
προβληµάτων υγείας, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µετανάστες, συνταξιούχοι κ.ά.
Επιπλέον Δραστηριότητες και έξοδα
-

Αγορά βιβλίων - υποχρεωτικό για τα επαγγελµατικά τµήµατα
Ιδιαίτερα µαθήµατα- προαιρετικό ή υποχρεωτικό, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο
Επανάληψη εξετάσεων - €80-€150
Έξοδα τελικών εξετάσεων: σε ορισµένα τµήµατα
!

Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre
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