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Detta dokument avser studieavgiftsskyldiga studenter.

Bakgrund
Enligt Förordning (2010:543 samt 2011:303) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor tar Mittuniversitet ut en studieavgift för deltagande i kurs/program. Studieavgift tas ut för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå av student som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller i
Schweiz.

Anmälningsavgift
Studenten erlägger en anmälningsavgift till Universitets- och högskolerådet vid ansökningstillfället på
www.antagning.se.

Studieavgift
Den ekonomiska modell som ligger till grund för framtagande av studieavgifterna utarbetas av varje enskilt
lärosäte. Principen om full kostnadstäckning gäller (SFS 2010:543). Den ekonomiska modellen för beräkning
av studieavgifter har följande beräkning:

Studieavgift = statlig ersättning (bruttoprislappar HST+HPR) + påslag för särskilda insatser
Statlig ersättning

Studieavgiften på Mittuniversitetet baseras på den statliga ersättningen, dvs bruttoprislapp
helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) per utbildningsområde, vilken ska finansiera
kärnverksamhetens verksamhet.
Påslag för särskilda insatser
Enligt den kartläggning av studieavgifter som genomförts av UKÄ (rapport 2017:2) framgår ”att det är
motiverat att studieavgifterna är högre än den statliga ersättningen per student”, det framgår även ”att det
är oklart vilka av dessa extra kostnader som ska täckas av studieavgiften”.
Mittuniversitetet har under 2016/2017 genomfört en översyn över studieavgiftens innehåll och konstaterar
att följande definition ska gälla för påslag för de extraordinära kostnaderna, dvs påslag utöver statlig
ersättning. Dessa är följande:


studiefrämjande aktiviteter och stöd
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Insatser inom utomeuropeisk marknadsföring
Juridiskt stöd
Personalkostnader för personal som arbetar med studieavgiftsskyldiga studenter

För fristående kurser tillkommer ytterligare ett påslag på 500 kr per högskolepoäng, eftersom arbetet med
den interna handläggningen av fristående kurser är mer omfattande än handläggning av program.
Mittuniversitetet erbjuder för tillfället inte fristående kurser till betalande studenter.

Beräkning av studieavgifter
Beräkning av studieavgifter sker genom att:






Ekonomiavdelningen beräknar årligen ut avgift per utbildningsområde samt högskolepoäng
(bilaga 1)
STUA/Atlas lämnar uppgifter om programmets sammanlagda fördelning om
utbildningsområde i excel på gällande program (bilaga 2)
Respektive fakultet slutför beräkning utifrån programmets fördelning per utbildningsområde
(bilaga 3)
Översyn av studieavgiften sker vart tredje år, vilket sker i samband med ovanstående nämnda
gruppering

Övriga förutsättningar:







Alla studieavgifter ska finnas rapporterade i Atlas, på programtillfällesnivå
Både de internationella och nationella programmen har samma avgiftsnivå
Enskilda beslut för avgift per program kommer inte att beslutas. Den ekonomiska modellen i detta
dokument kommer att ligga till grund för hur beräkning ska utföras.
Avgift kan komma att reduceras enligt särskilt tagna beslut.
Partnerstudenter som väljer att studera ytterligare ett år kan komma att erhålla reducerad avgift
för andra läsåret enligt överenskommelse med partnerinstitutionen/lärosätet.
I de fall valbara kurser förekommer, ska vid beräkning av programmets studieavgift en bedömning
ske genom att utgå från programmets huvudsakliga utbildningsområde.

Betalning
Studieavgiftsskyldig student är alltid antagen med villkor, vilket innebär att studenten är preliminärt
antagen fram till att den första terminens studieavgift är betald. När den första terminsavgiften erlagts är
studenten formellt antagen. Betalning sker terminsvis och erläggs i SEK. Det finns möjlighet för studenten
att lämna återbud, ansöka om studieuppehåll, anstånd m m. Interna rutiner för fakturering och
återbetalning finns framtagna. Vid eventuell tilldelning av stipendium, sker denna reglering på den faktura
som skickas till studenten. För återbetalning se särskilt beslut, dnr MIUN 2015/1740.
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Bilaga 1

Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3

anger innehåll i extraordinära kostnader
statlig ersättning HST och HPR samt påslag
anger kr/hp per utbildningsområde för beräkning av program samt fristående kurs
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Bilaga 2

Bilaga 3
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