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Regler för avgiftsskyldiga studenter vid Högskolan Dalarna
Förordning, rekommendation och lokalt styrdokument:




SFS 2010:543 Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
SUHF 2018:2 Rekommendation om hantering av avgiftsskyldiga studenter
Prissättningsmodell Högskolan Dalarna DU 2010/1599/20

Inledning
Höstterminen 2011 införde Sverige anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande
som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Vilka studenter som berörs framgår av förordningen. Högskolan Dalarna följer förordningen och rekommendationen ovan. Det här dokumentet är Högskolan Dalarnas lokala regelverk för hanteringen av de studenter som omfattas av förordningen.

Pris
Hur hög studieavgiften är bestäms varje läsår. Det framgår på www.universityadmissions.se hur hög studieavgiften är för kursen eller programmet. Priset för ett program beräknas utifrån en studietakt på 60 högskolepoäng per läsår. Priset för fristående kurs beräknas per högskolepoäng.

Vilka studier ska man betala för?
Studenter som är studieavgiftsskyldiga ska betala studieavgift oavsett om de studerar campusbaserat eller på
distans. Studieavgift ska betalas för studier på grundnivå och på avancerad nivå.

Vad ingår i studieavgiften?
I studieavgiften ingår undervisning och examination. I avgiften ingår också kurs- eller examensbevis när utbildningen är slutförd och godkänd. I studieavgiften ingår inte läroböcker, kursmaterial, boende, levnadskostnader eller försäkring.
Utländska studenter vid Högskolan Dalarna är försäkrade genom Student IN-försäkring.
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Betalning
För studieavgiftsskyldiga studenter är antagningen till Högskolan Dalarna villkorad fram till dess studieavgiften är betald. Betald studieavgift är en förutsättning för att få uppehållstillstånd för studier.
Högskolan Dalarna skickar betalningsinstruktioner till nya antagna studenter i internationella anmälningsomgången efter urval. Studieavgiften ska i första hand betalas via betalningsplattformen Flywire.
Om det inte är möjligt att betala via Flywire kan studieavgiften även betalas till Högskolan Dalarnas bankgirokonto. För nya antagna studenter i internationella anmälningsomgången ska studieavgiften vara betald senast
15 december för vårterminen och senast 15 augusti för höstterminen.
Till studenter som antagits till kurser eller program i den nationella anmälningsomgången skickar Högskolan
Dalarna betalningsinstruktioner efter andra urvalet.

Betalning när utbildningen är längre än en termin
Om utbildningen omfattar mer än 30 högskolepoäng, det vill säga mer än en termin, så ska studieavgiften betalas i delbetalningar. Den första betalningen ska minst motsvara studieavgiften för 30 högskolepoäng.
Fortsättningsvis ska studieavgift betalas för heltidsstudier och alltid i förskott för en hel termin i taget. En student som läser kurser utöver heltid ska betala studieavgift även för dessa kurser. Studenter som inte betalat sin
studieavgift får en påminnelse om att de måste betala. Studenter som inte betalar sin studieavgift kan inte registrera sig på kurser och kan därigenom inte delta i undervisningen.

Omregistrering
Om studenten inte blir klar med en kurs som han eller hon betalat studieavgift för, kan studenten slutföra
samma kurs vid ett senare tillfälle utan att betala ytterligare studieavgift. Information om regler och rutiner för
omregistrering: https://www.du.se/sv/Utbildning/under-studierna/registrering/

Stipendium
Om studenten fått ett stipendium från Högskolan Dalarna som täcker del av studieavgiften ska resterande del
av avgiften betalas terminsvis i förskott. Stipendier som beviljas via Högskolan eller Svenska Institutet (SI)
täcker endast studieavgiften för en specifik utbildningsplan och inte kurser utöver dem som ingår i den aktuella utbildningsplanen.
Studenter som beviljas stipendium via SI får 100 % av sin undervisningsavgift betald därifrån och behöver inte
betala till Högskolan Dalarna för kurser som ingår i utbildningen.
Studenter som beviljas stipendier från tredje part (förutom SI) måste se till att studieavgiften betalas till Högskolan Dalarna innan terminsstart. Betalningen kan ske direkt från studenten eller från organisationen som beviljar stipendium.
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Anstånd med studiestarten
En avgiftsskyldig student som vill ansöka om anstånd med studiestarten måste först betala studieavgiften. Om
anstånd med studiestarten beviljas så behåller Högskolan Dalarna studieavgiften. Den studieavgift som är betald förs över till den termin då studierna sedan startar. Information om anstånd med studiestarten:
https://www.du.se/sv/Utbildning/anmalan--antagning/

Studieuppehåll
Om en avgiftsskyldig student beviljas studieuppehåll så betalar Högskolan Dalarna inte tillbaka studieavgiften.
Den studieavgift som är betald flyttas över till den termin studierna återupptas. Information om studieuppehåll:
https://www.du.se/sv/Utbildning/under-studierna/studieuppehall-och-avbrott/

Studieavbrott
Om studenten avbryter en kurs senast tre veckor efter kursstart kan studieavgiften flyttas till en annan kurs
som studenten är antagen till vid Högskolan Dalarna. Om priset är högre för den kurs som studenten vill flytta
avgiften till, så måste en tilläggsbetalning göras. Om det gått mer än tre veckor efter kursstart är det inte möjligt att flytta studieavgiften till en annan kurs. Studieavgiften betalas inte tillbaka vid studieavbrott.

Tillgodoräknande
För att kunna ansöka om ett tillgodoräknande måste studenten vara antagen till och studera vid Högskolan Dalarna. Ett tillgodoräknande av kurs eller del av kurs inom ett program innebär att studieavgiften ska reduceras.
Reduktionen ska beräknas på antalet högskolepoäng som tillgodoräknats och brukar göras den sista terminen.

Utbytesstudier
Studieavgift ska betalas till Högskolan Dalarna även under den tid som en avgiftsskyldig student är utbytesstudent.

Förändring av avgiftsstatus
En student som antagits till en viss högskoleutbildning som icke avgiftsskyldig har fått ett gynnande beslut i
och med antagningsbeskedet. Studenten bör inte senare under den specifika utbildningens gång förklaras avgiftsskyldig.
En student som förklarats avgiftsskyldig, kan efter prövning av Högskolan Dalarna, förklaras vara inte avgiftsskyldig under utbildningens gång. Vid förändring av avgiftsstatus betalar Högskolan Dalarna inte tillbaka redan inbetald studieavgift för innevarande termin.
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Återbetalning av studieavgift
Ansökan om återbetalning ska göras skriftligt. Ansökningsblankett för återbetalning av studieavgift finns på
Högskolan Dalarnas hemsida. Information om regler för återbetalning av studieavgift finns på blanketten.
Prövning av ärenden gällande återbetalning av studieavgift sker individuellt.
Återbetalning beviljas:


Om ansökan om uppehållstillstånd avslagits



Om kursen eller programmet ställts in (ingen administrativ avgift tas ut)



Om studenten inte uppfyller annat villkor för antagning

Återbetalning beviljas inte:


Vid avstängning eller avskiljning på grund av disciplinära åtgärder



Om studieuppehåll eller anstånd med studiestart är beviljat



Om studenten lämnat missledande eller falsk information till Högskolan Dalarna



Om studenten avbryter studierna efter att ha registrerat sig



Vid ändring av avgiftsstatus under pågående termin

En student som är förhindrad att delta i undervisningen på grund av särskilda skäl kan ansöka om återbetalning
av hela eller delar av studieavgiften. Ärenden som har sin grund i särskilda skäl beslutas av Chef Avdelningen
för Studentservice. Vid ansökan om återbetalning på grund av särskilda skäl ska skälen styrkas genom till exempel läkarintyg eller liknande.
Om återbetalning av studieavgiften beviljas tar Högskolan Dalarna en avgift på SEK 5000 för merkostnader i
samband med återbetalningen. Hela studieavgiften betalas därför inte tillbaka, förutom när kursen eller programmet ställts in. Det utgår ingen ränta på återbetalad avgift och förändringar i växelkursen kompenseras
inte. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka.
En återbetalning av studieavgift görs alltid på samma sätt som den ursprungliga betalningen gjordes. Om betalning gjordes via Flywire kommer en återbetalning också ske via Flywire. Om betalningen gjordes via banköverföring kommer en återbetalning ske till samma konto.

Utbildningssamarbeten
Studieavgiftsskyldig student som väljer att läsa en programkurs vid ett annat lärosäte, betalar full terminsavgift
till det programansvariga lärosätet. Programansvarigt lärosäte ansvarar för att en överenskommelse upprättas
där bl.a. avgiftens storlek framgår och hur ersättningen erläggs mellan lärosätena.
Motsvarande hantering gäller i de fall en studieavgiftsskyldig student, inom ramen för ett utbytesavtal, läser
kurs vid ett lärosäte utanför Sverige.
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Forskarutbildning
Forskarstudenter kan läsa kurser på grund- och avancerad nivå utan avgift förutsatt att kurserna ingår i studentens individuella studieplan.

Övergångsbestämmelser
En student som enligt förordningen ska betala studieavgift får slutföra kurs eller program utan att betala studieavgift om utbildningen påbörjades före den 1 juli 2011. Om studierna inte är slutförda den 31 december 2018
ska studieavgift betalas för tid efter det.

Högskolan och Migrationsverket
Högskolan Dalarna lämnar uppgifter om betalningsskyldiga studenter till Migrationsverket genom automatiserad dataöverföring via LADOK. Högskolan lämnar uppgift om:


Antagning



Betalning och återbetalning



Studenter som inte registrerat sig på kurser eller program
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