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Bakgrund till riktlinjerna för studieavgifter
I förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor framgår det att högskolor ska ta ut studieavgift för studenter som inte
uppfyller kraven för avgiftsfrihet. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
har i sina rekommendationer REK 2012:1 Rekommendationer om hantering av
vissa avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsskyldig utbildning rekommenderat att
universitet och högskolor upprättar lokala regelverk för hantering av avgiftsskyldiga
studenter. 1

Fastställande av studieavgifter
Rektor beslutar läsårsvis om studieavgiftens storlek för universitetets utbildningar på
grundnivå och avancerad nivå. Studieavgiften ska beräknas så att full
kostnadstäckning uppnås för den studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin
helhet. 2
För att avgiftsskyldiga studenter ska kunna förutspå avgiftens storlek så ska
studieavgiften klart framgå vid anmälande till kurs och/eller program. Studieavgiften
för studenter på program ska vara densamma för samtliga terminer under
utbildningen. Studieavgiften ska framgå av studentens antagningsbesked.
En student som genom sitt antagningsbesked antagits som avgiftsbefriad kan inte
senare under utbildningens omfattning förklaras avgiftsskyldig på grund av
exempelvis ändrad migrationsstatus.

Betalningsvillkor
Antagna studenter som är avgiftsskyldiga får information om att studieavgiften ska
betalas i förväg och hur betalningen ska ske i samband med antagningsbeskedet.
Antagningen till utbildningen är villkorad fram till dess att studieavgiften är betald.
För utbildningsprogram som omfattar mer än 30 högskolepoäng ska avgiften betalas
med delbetalningar. Den första betalningen ska motsvara avgiften för de första 30
högskolepoängen inom utbildningen. Därefter betalas studieavgiften uppdelat per
1

SUHF har tillsatt en arbetsgrupp för uppdatering av deras riktlinjer och skickat ut en
remiss den 15 september 2017. Nuvarande riktlinjer har utformats med beaktning av det
förslag som lades fram i remissen.
2
Studieavgiften ska inte omfatta kostnader för läroböcker, kursmaterial, boende eller
levnadsomkostnader.
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termin och högskolepoäng. Om en student tilldelats stipendium för studieavgiften
sätts studieavgiften ned med motsvarande belopp.
Fakturor skickas per e-post till den avgiftsskyldige efter det slutgiltiga
antagningsbeskedet. Studieavgiften ska betalas enligt information på fakturan.
Universitetet meddelar Migrationsverket när ett beslut har fattats om att sökanden
antagits och betalat studieavgiften för utbildningen.

Utebliven betalning av studieavgift
Om sökanden inte inkommer med studieavgiften inom angiven tid skickas en
påminnelse. Om betalning inte inkommer inom den angivna tid som framgår av
påminnelsen förfaller sökandes studieplats enligt antagningsvillkoren. Information
om ovanstående framgår av fakturan samt påminnelsen.
En student som påbörjat ett utbildningsprogram och som inte betalat studieavgiften
för nästkommande termin trots påminnelse stängs omedelbart av från utbildningen
till dess att avgiften har betalts. Information om ovanstående framgår av fakturan
samt påminnelsen. Beslut om avstängning kan överklagas till Överklagandenämnden
för högskolan.

Anstånd och studieuppehåll för avgiftsskyldiga
För att en antagen studieavgiftsskyldig ska kunna ansöka om anstånd med studiestart
måste studieavgiften vara betald. När studenten påbörjar utbildningen vid
återanmälan efter anståndsperiodens utgång så gäller den studieavgift som framgår av
studentens antagningsbesked.
En antagen studieavgiftsskyldig student som ansökt och fått beviljat studieuppehåll
ska vid studieuppehållets upphörande betala den studieavgift som framgår av
studentens antagningsbesked.
Studieavgiftsskyldiga studenter har rätt att fullfölja den utbildning man påbörjat och
betalat för enligt gällande regelverk vid Örebro universitet.

Återbetalning av studieavgift
En avgiftsskyldig student som av särskilda skäl är förhindrad att delta i sin utbildning
kan ansöka om att få studieavgiften återbetald. En ansökan om återbetalning ska
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skickas till Antagningen vid Örebro universitetet och innehålla kontaktuppgifter till
den sökande, vilken kurs eller program återbetalningen avser och en motivering till
varför studenten bör beviljas återbetalning av studieavgift. En student som förklarats
avgiftsskyldig kan ansöka om avgiftsbefrielse under utbildningens gång.
Rektor eller den rektor bemyndigar kan besluta om hel eller delvis återbetalning av
studieavgiften när den avgiftsskyldige;
-

fått förändrad migrationsstatus och avgift betalats som avser den del av
utbildningen som studenten inte är avgiftsskyldig för. Tidpunkt för ändrad
migrationsstatus är det datum då Migrationsverket fattade sitt beslut.

-

inte har påbörjat utbildningen eller har begärt att bli avregistrerad inom tre
veckor efter registreringen. I det fall studenten har genomfört examinerade
moment under denna tid så ska återbetalningsbeloppet sättas ned med
motsvarande del.

-

beviljats anstånd för studiestart.

-

beviljats tillgodoräknande av kurser som motsvarar eller ingår i den
studieavgiftsskyldiga utbildningen.

-

beviljats studieuppehåll som avser hel termin. Vid studieuppehåll för del av
termin kan återbetalning inte ske.

-

förhindrats att medverka i utbildningen på grund av särskilda skäl. Särskilda
skäl kan till exempel utgöra avslag på ansökan om förlängt studieuppehåll
eller andra plötsliga och oplanerade omständigheter.

Återbetalning av studieavgift sker inte för det fall att den avgiftsskyldige;
-

avslutat sina studier denne varit studieavgiftsskyldig för.

-

avskilts från studierna på grund av disciplinära åtgärder.

Återbetalning av studieavgift, bank- eller kortavgifter exkluderat, kan endast ske till
det kontonummer som studieavgiften betalades från. Universitetets bank gör en
återföring av betalningen. Universitetet erlägger inte någon ränta vid återbetalning.

