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Studieavgifter- riktlinjer
Bakgrund
I enlighet med (SFS 2010:543 § 3) ska student som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i
en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz
(tredjelandsmedborgare) betala anmälningsavgift om 900 kronor1, vid den tidpunkt som högskolan
bestämmer, för att anmälan ska prövas.
Högskolan ska ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte
är medborgare i en stat inom EES eller Schweiz (tredjelandsmedborgare). Studieavgift ska dock inte
tas ut av tredjelandsmedborgare som av ses i § 2 andra stycket 1-8.
Högskolan ska beräkna studieavgifterna så att full kostnadstäckning uppnås för den
studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet. (SFS 2010:543 § 6)
Studieavgiften ska vara densamma för alla studieavgiftsskyldiga studenter som går samma utbildning
vid samma tillfälle. Detta gäller dock inte om något annat följer av ett beslut av regeringen i fråga om
studieavgift för den som studerar inom ramen för ett utbytesprogram eller samarbetsprogram.
Om högskolan har tilldelat en sökande eller en student ett stipendium2 som avser studieavgiften, får
studieavgiften sättas ned med ett belopp som motsvarar stipendiet. Förordning (2011:303)
För att beslut om antagning ska fattas ska studieavgiftsskyldig student betala studieavgiften senast
vid den tidpunkt som beslutas. I de fall utbildningen omfattar mer än 30 högskolepoäng kan
delbetalning göras för att beslut om antagning ska ske. Iden första delbetalningen ska inte understiga
studieavgiften för utbildningens första 30 högskolepoäng. (2010:543 § 8)
En student som har betalat en första delbetalning och har påbörjat utbildningen, ska betala
återstående delar av studieavgiften inom den tid som högskolan beslutar. (2010:543 § 9)
Om återstående delar av studieavgiften inte betalas inom angiven tid, påminner högskolan studenten
om att betala avgiften inom en viss tid. Betalas inte avgiften inom den tid som anges i påminnelsen,
stängs studenten av från utbildningen till dess att avgiften har betalats. Studenten får upplysning om
detta i påminnelsen. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning,
prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Högskolan får även i ett
enskilt fall besluta att examensbevis och kursbevis inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats.
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Avgiften beslutas av UHR
Hanteras i samband med att faktura skickas ut. Beslut om stipendium fattas i enlighet med REB.
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Avstängning
När ett beslut om avstängning på grund av att studieavgiften inte är betald fattas gäller detta
omedelbart. (2010:543 § 11). Ett beslut om att stänga av en student som inte har betalat studieavgift
får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut får inte överklagas.
Ändring av avgiftsstatus
Om en student har betalat studieavgiften men, inte längre är avgiftsskyldig enligt § 5 får högskolan
betala tillbaka den del av avgiften som avser den del av utbildningen som studenten inte är
avgiftsskyldig för. Högskolan får även i andra fall betala tillbaka hela eller en del av studieavgiften om
studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i utbildningen. Högskolan i Gävle betalar endast
tillbaka terminsvis. Dvs. student kan ändra avgiftsstatus under utbildningen gång men, status
avseende studieavgift sker vid terminsskifte.
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Återbetalning av studieavgift
Enligt § 12 i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor får
högskolan betala tillbaka hel eller del av studieavgiften om studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i
utbildningen. Högskolans riktlinjer gällande återbetalning av studieavgift baseras på SFS 2010:543 samt
internationell praxis.
Återbetalning av studieavgift kan endast ske till person som betalat avgiften i första skedet.

Skälen till att högskolan kan besluta om återbetalning av studieavgift är följande:
Uppehållstillstånd, ej beviljat
Om studenten har betalat studieavgift men, inte får sitt uppehållstillstånd för studier beviljat av
Migrationsverket kan studieavgiften återbetalas. För att återbetalning ska ske krävs att studenten meddelar
detta till lärosätet i enlighet med instruktioner.

Inställd utbildning
Om studieavgiften betalats in och högskolan beslutar om att ställa in utbildning och inget alternativ finns att
erbjuda, återbetalas hela studieavgiften. Högskolan är ansvarig för att återbetalning sker. Ingen begäran från
student är nödvändig.

Villkorad antagning
Student som har villkorad antagning till Masterprogram med anledning av att studenten vid tiden för ansökan
ännu inte har fått examensbevis från grundnivå. I de fall studenten inte uppnår examensvillkoret före
terminsstart och därför inte får påbörja utbildningen, har studenten rätt att återfå del av den inbetalda
summan. En administrativ avgift om 6000 kronor, med anledning av att kostnader uppstått vid högskolan,
kvarstår.

Obehörig för fortsatta studier
Om utbildningsprogrammets utbildningsplan och kursplaner innehåller behörighetskrav för
fortsättning/övergång till nästkommande termin eller kurs och studenten inte klarar behörighetskraven, kan
återbetalning av studieavgift ske för termin som studenten inte får påbörja. För att återbetalning ska ske krävs
att studenten meddelar detta till lärosätet i enlighet med instruktioner.

Återbud
Om studenten betalat sin studieavgift men inser, innan terminen har startat, att hen inte har möjliget att
varken påbörja eller avsluta sina studier ska studenten skriftligen meddela detta. Studenten avsäger sig därmed
sin studieplats. Studieavgiften kan återbetalas under förutsättning att begäran om återbetalning sker före
terminsstart och skriftligt i enlighet med instruktion. En administrativ avgift om 6000 kronor, med anledning av
att kostnader uppstått vid högskolan, kvarstår.

Anstånd
Om studenten betalat sin studieavgift men är förhindrad att påbörja sina studier, har studenten möjlighet att
ansöka om anstånd med studiestarten. Detta ska ske innan utbildningens start. De skäl som studenten
åberopar ska styrkas skriftligen med intyg eller motsvarande. När högskolan beslutar om beviljat anstånd sker
ingen återbetalning.
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