STYRDOKUMENT
Dokumenttyp: Direktiv
Ärendenummer: HIG-STYR 2019/56
Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105
Beslutat av: Maria Strand
Beslutsdatum: 2019-04-02
Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. Tillsvidare

Studieavgifter

Innehållsförteckning
Inledning .......................................................................................................................... 1
Omfattning ....................................................................................................................... 1
Studieavgiften .................................................................................................................. 1
Avstängning ............................................................................................................................. 1
Anstånd.................................................................................................................................... 2
Förändring av avgiftsstatus ....................................................................................................... 2
Studieuppehåll ......................................................................................................................... 2
Studieavgift i samband med tillgodoräknande ........................................................................... 2
Utbytesstudier för avgiftsskyldiga studenter ............................................................................. 2
Forskarutbildning ..................................................................................................................... 2
Hänvisningar till lagtext ............................................................................................................ 2

Inledning
I enlighet med förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska
sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz betala anmälnings- och
studieavgifter för studier på grund- och avancerad nivå.

Omfattning
En sökande som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare) ska betala
anmälningsavgift om 900 kronor, vid den tidpunkt som högskolan bestämmer, för att anmälan ska
prövas. För undantag och övergångsregler se studieavgiftsförordningen.
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). För undantag och
övergångsregler se studieavgiftsförordningen.

Studieavgiften
Högskolan ska beräkna studieavgifterna så att full kostnadstäckning uppnås för den
studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet.
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 stipendium som avser studieavgiften, får
studieavgiften sättas ned med ett belopp som motsvarar stipendiet.
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. Den första delbetalningen ska inte understiga studieavgiften
för utbildningens första 30 högskolepoäng.
En student som har betalat en första delbetalning och har påbörjat utbildningen, ska betala återstående
delar av studieavgiften terminsvis. Delbetalning av terminsavgift medges ej.

Avstängning
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 omedelbart 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.
Beslut att avstänga en student som inte har betalat studieavgiften får överklagas till
Överklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut får inte överklagas.
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Anstånd
För att kunna ansöka om anstånd måste studieavgiften vara betald, eftersom betalning krävs för
antagning. Ingen anmälningsavgift ska tas ut vid anmälan då studierna ska påbörjas. Studieavgiften ska
vara samma som vid antagningen då anståndet beviljades. Om ansökan avslås får studenten ansöka om
återbetalning.

Förändring av avgiftsstatus
Om en student har betalat studieavgiften men, inte längre är avgiftsskyldig får högskolan betala tillbaka
den del av avgiften vilken avser den del av utbildningen som studenten inte är avgiftsskyldig för.
Högskolan i Gävle betalar endast tillbaka terminsvis. En student kan ändra avgiftsstatus under
utbildningens gång men, status avseende studieavgift sker vid terminsskifte.

Studieuppehåll
När en studieavgiftsskyldig student får fortsätta sina studier efter ett beviljat studieuppehåll och det är
förenat med villkor om anmälan till kurser ska ske vid återupptagandet av studier, ska ingen
anmälningsavgift tas ut. Studieavgiften ska vara samma belopp som före studieuppehållet.

Studieavgift i samband med tillgodoräknande
Studenter som blir antagna till studier och får kurser från tidigare studier tillgodoräknade får en
reducerad avgift under sista terminen där reduktionen är beräknad på antalet poäng som
tillgodoräknats. En administrativ kostnad på 2500 kr tillkommer.

Utbytesstudier för avgiftsskyldiga studenter
Studenter som deltar i ett utbyte under sin studietid inom ramen för avtal fortsätter att betala
studieavgiften till Högskolan i Gävle. Ingen extra studieavgift tas ut vid eventuellt tillgodoräknande av
dessa studier.

Forskarutbildning
Studier på forskarnivå är avgiftsfria. De kurser som ingår i forskarutbildningen framgår av den
individuella studieplanen, vilket innebär att de är avgiftsfria, och kan i förekommande fall samläsas (och
vara identiska) med kurser på grundnivå eller avancerad nivå.

Hänvisningar till lagtext
Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
SUHF (REK 2018:2) Rekommendationer om hantering av avgiftsskyldiga studenter
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