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• THA-Ravintoterapeutti (THA-RT) Kesto n.1½v (T Huollon Ammattihenkilöille, alkaen syksyllä 2020)
• Ravintoneuvoja (RN) Kesto n.2 v. (21 kurssia, yht. 69 op.)
LYHYTKOULUTUKSET
•LYHYTKOULUTUKSET
Ravintoterapeutti (RT) Kesto n.3½ v. (sis. RN-koulutus + 12 jatkokurssia, yht. 108 op.)
• THA-Ravintoterapeutti (THA-RT) Kesto n.1½v (T Huollon Ammattihenkilöille, alkaen syksyllä 2020)

• Urheilu- ja liikuntaravitsemus (URL)* Kesto n. ½-1 v. (5 lähiopetuskurssia, yht. 14 op.)

• Urheilu- ja liikuntaravitsemus (URL)* Kesto n.½-1 v. (5 lähiopetuskurssia, yht. 14 op.)
• Peruslääketiede (PLT)* Kesto n. 1-1½ v. (8-(10) lähiopetuskurssia, yht. 18/24 op.)
LYHYTKOULUTUKSET
• Peruslääketiede (PLT)* Kesto n.1-1½ v. (8-(10) lähiopetuskurssia yht. 18/24 op.)
• Luontaislääketiede (LLT)* Kesto n. ½ v. (1 etäopintokurssi ja opintotehtävät)
• Luontaislääketiede (LLT)* Kesto n. ½ v. (1 Etäopintokurssi ja opintotehtävät)
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Lukukausittaintoistuvia,
toistuvia,
linjakoulutuksiin
kuulumattomia
täydennysja erityiskursseja,
voivapaasti
valita vapaasti
osallistuLukukausittain
linjakoulutuksiin
kuulumattomia
täydennysja erityiskursseja,
joita voijoita
valita
osallistumatta
TÄYDENNYSKOULUTUSJAtarkemmin
ERITYISKURSSIT
mattatailinjatai lyhytkoulutuksiin
(kts. tarkemmin
kurssikalenteri
ja kurssikuvaukset).
linjalyhytkoulutuksiin
(kts.
kurssikalenteri
ja kurssikuvaukset).
Lukukausittain
toistuvia, linjakoulutuksiin
kuulumattomia
LINJAKOULUTUKSESTA
YKSITTÄISIÄ
KURSSEJA täydennys- ja erityiskursseja, joita voi valita vapaasti osallistumatta
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Linjakoulutuksesta voi vapaasti valita yksittäisiä kursseja osallistumatta muuhun linjakoulutukseen, poikkeuksena PÄT 1-4 kurssit
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Opetus on ammattiopisto- ja osittain yliopistotasoista. Oppimateriaali on suomenkielistä.

lähteistä saaduissa kaavioissa ja kuvissa voi esiintyä englannin-/ruotsin-/saksankielistä tekstiä, jotka opetuksessa avataan. Koulutukseen osallistumiselle riittää tavanomaisen peruskoulutuksen tiedot.
Opetus on ammattiopisto- ja osittain yliopistotasoista. Oppimateriaali on suomenkielistä. Kansainvälisistä
lähteistä saaduissa kaavioissa ja kuvissa voi esiintyä englannin-/ruotsin-/saksankielistä tekstiä, jotka opetuksessa avataan. Koulutukseen osallistumiselle riittää tavanomaisen peruskoulutuksen tiedot.
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