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Studieavgifter vid Högskolan i Skövde
1.

Bakgrund

Enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor ska medborgare från länder utanför EU/EES eller Schweiz, så kallade tredjelandsstudenter, i vissa fall betala en avgift för sin högskoleutbildning.

2.

Studieavgiftens storlek

Studieavgiftens storlek vid Högskolan i Skövde (Högskolan) framgår av särskilt beslut
som fattas av rektor inför varje läsår.
En student som är villkorligt antagen till ett utbildningsprogram och vid programstart
inte har uppfyllt villkoren (i normalfallet inte slutfört sin kandidatexamen) kan ibland
tillåtas läsa programmets kurser som fristående kurser. Om så sker ska studenten
debiteras såsom programstudent och inte som kursstudent.
För studenter som bedriver studier inom ett utbildningsprogram som omfattar mer än
ett läsår ska studieavgiften under hela utbildningstiden vara densamma som vid den
tidpunkt studierna påbörjades. Om studieavgiften för påföljande läsår är lägre än vid
det inledande läsåret ska dock den lägre avgiften tas ut.
För studier efter anstånd eller studieuppehåll ska studieavgiften vara densamma som
vid den tidpunkt studenten beviljades anstånd eller studieuppehåll. Om studieavgiften
är lägre vid studieuppehållets eller anståndets upphörande ska dock den lägre avgiften
tas ut.

3.

Betalning av studieavgiften

Studieavgiften ska betalas i sin helhet senast den dag Högskolan bestämmer.
Tidpunkten framgår av faktura som skickas ut av Högskolan. Antagningen till
Högskolan är villkorad fram till dess att studieavgiften är betald. Studieavgiften ska
betalas i förväg. Studieavgiften ska betalas terminsvis för program och kursvis för kurs.
Betalning ska ske i svensk valuta (SEK).
Vid utebliven betalning anses den sökande ha lämnat återbud till den utbildning
han/hon är antagen till och platsen kan tilldelas annan sökande. Om det gäller
utebliven betalning för fortsättande av en redan påbörjad utbildning ska studenten
påminnas om att betala avgiften och upplysas om att avstängning sker vid utebliven

betalning. Om betalningen trots påminnelse uteblir ska studenten stängas av, i enlighet
med förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor.
Om felaktigt belopp inkommer (till exempel på grund av förändrad växelkurs) har
Högskolan rätt att reglera skulden eller tillgodohavandet antingen direkt eller vid
nästkommande terminsdebitering. Differenser under 200 SEK regleras ej.
Den sökande ska stå för sina egna bank- och växlingsavgifter.

4.

Studieavgiftens omfattning

Studieavgiften omfattar den kurs eller det program som studenten antagits till och
betalat för. Om ett program har valbara kurser omfattar studieavgiften kurser om 30
högskolepoäng per termin, plus eventuella språkkurser och liknande enligt nedan.
Student som läser fler poäng ska antas och debiteras såsom fristående-kurs-student på
de överskjutande kurserna.
Högskolan kan besluta om att erbjuda studiefrämjande aktiviteter såsom
introduktionsprogram, upphämtningsservice, kurs i svenska och/eller engelska och
sociala aktiviteter inom ramen för studieavgiften. Om så sker ska erbjudandet vara
detsamma för avgiftsskyldiga och icke avgiftsskyldiga studenter på samma utbildning.
Studieavgiften innefattar också försäkring genom gruppförsäkringen FAS som
Högskolan tecknar hos Kammarkollegiet.
Avgiftsskyldiga studenter omfattas i övrigt av samma service, rättigheter och skyldigheter som icke avgiftsskyldiga studenter, t.ex. tillgång till studentstöd, bostadskoordinator, studentkår m.m.
Kurslitteratur och annat kursmaterial bekostas av studenten, såväl som boende- och
levnadsomkostnader.

5.

Ändrad avgiftsstatus

En sökande som vid tidpunkten för anmälan till en utbildning har status som
avgiftsbefriad är fortsatt avgiftsbefriad under hela den utbildningen och ska inte betala
någon studieavgift.
Ändring av status från avgiftsskyldig till avgiftsbefriad prövas i samband med
terminsstart (höst respektive vår) om en sökande eller student så begär. Begäran ska
inkomma senast två veckor innan aktuell termin och det åligger den sökande/
studenten att styrka statusbytet. Om grunden för statusändringen, till exempel beslut
om nytt uppehållstillstånd, sker närmare terminsstart än två veckor ska den
sökande/studenten meddela Högskolan senast två veckor efter terminsstart. Om
grunden för statusändringen sker samma dag som terminsstart eller senare eller om
ovannämnda tidsfrister inte följs hänskjuts ärendet till nästkommande termin och
studenten/den sökande ska betraktas som avgiftsskyldig för aktuell utbildning tills
dess.
När en fristående kurs startar senare än terminsstart gäller ovanstående stycke med
den förändringen att alla hänvisningar till termin och terminsstart istället avser kurs
och kursstart.
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6.

Återbetalning

Återbetalning av studieavgifter kan ske om särskilda skäl föreligger eller särskilda
villkor för återbetalning är uppfyllda. En begäran om återbetalning av inbetald
studieavgift ska vara skriftlig. Beslut om återbetalning av studieavgift fattas genom
individuell prövning i varje särskilt fall. Särskilda skäl eller villkor för återbetalning ska
styrkas med för ärendet relevanta intyg och dokument.
Om återbetalning beviljas tar Högskolan ut en avgift på 8 000 SEK. Avgiften avser
täcka de administrativa kostnader Högskolan har i samband med rekrytering,
antagning och fakturering av avgiftsskyldiga studenter, handläggning av återbetalningsärenden samt bankavgifter. Begäran om återbetalning av belopp understigande 8 000 SEK behandlas inte. Återbetalning görs i SEK. Ingen ränta betalas på
beloppet. Inga bank- eller växlingsavgifter eller liknande ersätts.
Nedan anges de särskilda skäl eller villkor som gäller för återbetalning av studieavgifter
vid Högskolan i Skövde:


Ändrad avgiftsstatus
Om studenten får ändrad avgiftsstatus, från avgiftsskyldig till avgiftsbefriad, har
studenten rätt till återbetalning för den del av utbildningen som studenten inte
är avgiftsskyldig för (se avsnitt 5).



Uteblivet uppehållstillstånd
Om antagningsförfarandet avbryts med anledning av att uppehållstillstånd inte
beviljas har studenten rätt att få den inbetalda studieavgiften återbetald.



Återbud
Om återbud lämnas senast tre veckor efter terminsstarten har studenten rätt att
få den inbetalade studieavgiften återbetald. Återbud kan lämnas skriftligen till
Högskolan eller via sökandewebben (NyA).



Villkorad antagning
En student som får sin antagning villkorad på grund av obehörighet vid
tidpunkten för antagning, men som inte uppfyller villkoret vid terminsstart och
därmed inte kan påbörja utbildningen har rätt att få den inbetalade studieavgiften återbetald.



Anstånd
En student som beviljas anstånd med studiestarten har rätt att få den inbetalade
studieavgiften återbetald.



Tidigt studieavbrott
En student som ansöker om tidigt studieavbrott (senast tre veckor efter
terminsstarten) har rätt att få den inbetalda studieavgiften återbetald, oavsett
skälet till studieavbrottet.
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7.



Behörighetskrav vid fortsatta studier inom program
Om studenten inte uppfyller behörighetskraven för fortsatta studier inom
programmet och väljer att göra studieavbrott på programmet har studenten rätt
att få den inbetalade studieavgiften återbetald för den termin som inte kan
påbörjas.



Tillgodoräknade kurser
En student som läser inom utbildningsprogram och får kurser från annat
lärosäte tillgodoräknade som del av sin utbildning vid Högskolan i Skövde har
rätt till återbetalning av studieavgift i en omfattning som motsvarar tillgodoräknade poäng. En särskild avgift för handläggning av tillgodoräknandet tas ut,
utöver den administrativa avgiften på 8 000 SEK.



Övriga särskilda skäl
Återbetalning för innevarande termin kan även ske vid andra särskilda skäl som
hindrar studenten från att delta i utbildningen. Övriga särskilda skäl kan
exempelvis vara allvarlig sjukdom, dödsfall inom närmaste familjen eller andra
liknande situationer utanför studentens kontroll.

Överklagande

Beslut att stänga av en student som inte har betalat studieavgiften samt beslut om att
inte beviljas studieuppehåll eller anstånd får överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan. Övriga beslut som nämns i dessa riktlinjer kan inte överklagas.

8.

Ikraftträdande

Dessa riktlinjer gäller från 2017-09-12 och ska tillämpas för studenter som är antagna
till utbildning som startar höstterminen 2017 eller senare. Riktlinjerna ersätter tidigare
riktlinjer för studieavgifter från 2015-06-15 (dnr HS 2015/481).
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