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Återbetalning av studieavgift

Innehållsförteckning
Inledning .......................................................................................................................... 1
Omfattning ....................................................................................................................... 1
Särskilda skäl för återbetalning av studieavgift .......................................................................... 1
Hänvisningar till lagtext ............................................................................................................ 2

Inledning
Enligt Förordning 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.

Omfattning
Högskolans policy för återbetalning är baserad på Förordning om anmälningsavgift och studieavgift
vid universitet och högskolor samt internationell praxis. Återbetalning kan endast ske när en student
av särskilda skäl är förhindrad att delta i undervisningen. Återbetalning av studieavgift kan endast
återföras till det konto som betalningen inkom ifrån. Ansökan om återbetalning ska skickas till
registrator@hig.se och innehålla dokumentation som styrker skälen för återbetalning.

Särskilda skäl för återbetalning av studieavgift
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. En administrativ avgift om 6000
kronor, med anledning av att kostnader uppstått vid högskolan, kvarstår.
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 Master-Magisterprogram 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. En
administrativ avgift om 6000 kronor, med anledning av att kostnader uppstått vid högskolan, kvarstår.
Återbud vid särskilda skäl som t.ex. sjukdom. Om studenten betalat sin studieavgift men inser, innan
terminen har startat, att hen inte har möjlighet 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.
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Hänvisningar till lagtext
Förordning (2010:543)om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
SUHF (REK 2018:2) Rekommendationer om hantering av avgiftsskyldiga studenter

2

