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vid universitet och högskolor (2010:543), ut studieavgift av den som inte är medborgare i en stat som
omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz
(tredjelandsmedborgare). Skyldigheten att betala studieavgift avser program och kurser på grundnivå
och avancerad nivå.
Därför finns, sedan tidigare beslut MIUN 2009/1543, regler framtagna för hantering av studieavgifter.
Sedan beslut daterat i maj 2011 har nya frågeställningar aktualiserats och därför är en uppdatering av
regler och rutiner nödvändig avseende betalning och återbetalning av studieavgift vid Mittuniversitetet.
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Regler för betalning och återbetalning av
studieavgifter
Bakgrund
Mittuniversitetet tar, i enlighet med förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet
och högskolor (2010:543), ut studieavgift av den som inte är medborgare i en stat som omfattas av
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare).
Skyldigheten att betala studieavgift avser program och kurser på grundnivå och avancerad nivå. I
detta dokument återfinns reviderade regler och rutiner avseende betalning och återbetalning av
studieavgift vid Mittuniversitetet.

1. Om studieavgiftsskyldighetens omfattning
1.1 Medborgare från länder utanför EU/EES
Medborgare i länder utanför EES-området och Schweiz ska betala studieavgift för studier på grund
och avancerad nivå vid Mittuniversitetet, som de sökt och antagits till, och som avses påbörjas 201108-01 eller senare.
1.1.1 Undantag
Under vissa förhållande kan studenter undantas skyldighet att betala anmälnings och studieavgift.
Dessa undantag framgår av förordningen (2010:543) om anmälnings- och studieavgifter vid
universitetet och högskolor.
1.1.2 Vid ändring av avgiftsstatus
I 5 § förordningen stadgas att studieavgift inte ska tas ut av tredjelandsmedborgare som avses i
förordningens 2 § andra stycket 1-8. Om studenten efter en viss tids vistelse i Sverige ändrar status
och omfattas av någon av punkterna 1-8 blir studenten således avgiftsbefriad efter tidpunkten för
statusförändringen. Vid ändring av studieavgiftsskyldighetsstatus ansvarar studenten för att
skriftligen anmäla ändringen till Mittuniversitetet. Anmälan ska innehålla en beskrivning av de
omständigheter som ligger till grund för förändringen samt dokumentation som styrker ändringen.
Beslut om att student inte längre är avgiftsskyldig ska dokumenteras i Ladok. För information om
återbetalning av studieavgift vid ändring av avgiftsstatus, se punkt 4.3.7.

2. Om studieavgift vid Mittuniversitetet
2.1 Fastställande av avgifter
Studieavgiften på Mittuniversitetet baseras på bruttoprislappar HST och HPR per
utbildningsområde, vilken ska finansiera avdelningens/utbildningens verksamhet. Utöver detta
tillkommer extraordinära kostnader, som ska finansiera de kostnader som inte finansieras av
bruttoprislappen, t.ex. marknadsföring och mottagande/service. Principen full kostnadstäckning
gäller (SFS 2010:543). Rektor fastställer studieavgiftens storlek.
2.1.1 Vad ingår i studieavgiften
Betalning av studieavgift berättigar studenten till undervisning och examination inom ramen för den
utbildning studenten antagits till och bedriver studier på. I studieavgiften har studenten tillgång till
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lärarledd undervisning samt tillgång till bl.a. datasalar, studievägledning, studenthälsovård m.m.
Kurslitteratur och levnadsomkostnader (exempelvis boende) ingår inte i avgiften.

3. Om betalning av studieavgift
3.1 Betalningsvillkor
En student som är studieavgiftsskyldig antas till lärosätet med villkor, ett s.k. återkallelseförbehåll.
Det innebär att studenten måste ha betalat sin studieavgift till lärosätet vid en viss tidpunkt, om så
inte sker förfaller rätten till den tilldelade studieplatsen. Information om detta finns på studentens
antagningsbesked.
Student antagen till utbildningsprogram betalar studieavgift terminsvis, avseende 30 högskolepoäng
(motsvarande normal studietakt) senast vid den tidpunkt som Mittuniversitetet har beslutat.
Utbildningsprogram avser studier om 60 högskolepoäng per läsår. Student som läser mer än 60
högskolepoäng per läsår ska betala studieavgift även för de överskjutande poängen.
En student som läser fristående kurs ska betala studieavgift per kurspoäng, enligt fasställd prislista,
senast vid den tidpunkt som Mittuniversitetet har beslutat.
Studieavgiften avser registrerade kurser oavsett resultat. En student som inte är klar med sina kurser
får avsluta kurserna vid senare tillfälle utan extra studieavgift.
En student som inte slutför sina studier i nominell studietakt har rätt att slutföra sina studier utan att
betala ytterligare studieavgifter. Högre studietakt än nominell medför ingen återbetalning av
studieavgiften.
Avgiftsskyldig student, som inom ramen för sin utbildning, genomför utbytesstudier, ska betala
studieavgiften till Mittuniversitetet för utbytestiden terminsvis senast vid den tidpunkt som
Mittuniversitetet har beslutat.
3.2 Betalningsrutiner och tidsfrister avseende:
3.2.1 Första terminen
Student antagen till utbildningsprogram betalar studieavgift terminsvis vid ett tillfälle i förskott.
Delbetalningar eller helårsbetalningar är inte möjliga. Den sökande informeras om senaste tidpunkten
för betalning av studieavgift samt verkan av utebliven betalning genom faktura som tillsänds den
antagne studenten med e-post. Fakturering sker snarast möjligt efter sista urval.
För student antagen till utbildningsprogram ska den första terminens studieavgift vara
Mittuniversitetet tillhanda senast 10 juni för studiestart under höstterminen och senast den 15
december för start under vårterminen. Om angivet datum infaller på en helgdag är sista dag för
betalning närmast följande vardag.
En student som läser fristående kurs ska betala studieavgift per kurspoäng i förskott. Fakturering sker
snarast möjligt efter sista urval. Betaldatum anges på faktura.
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Studenter som söker fristående kurs samt studenter antagna vid reserv- och efterantagning faktureras
löpande efter avslutad antagning.
3.2.2 Övriga terminer
Student aktiv på utbildningsprogram ska betala studieavgiften ca en månad innan höst-/vårterminens
start, efter avisering av Mittuniversitetet. Studieavgiften ska vara Mittuniversitetet tillhanda senast 1
augusti för höstterminen och senast den 15 december för vårterminen, därefter får studenterna en
påminnelse med 10 dagars netto. Om angivet datum infaller på en helgdag är sista dag för betalning
närmast följande vardag.

3.3 Avstängning vid utebliven betalning
Av SFS 2010:543 § 10 framgår att om återstående delar av studieavgiften inte betalas inom angiven tid,
ska högskolan påminna studenten om att betala avgiften inom en viss tid. Betalas inte avgiften inom
den tid som anges i påminnelsen, ska högskolan stänga av studenten från utbildningen till dess att
avgiften har betalats. Beslutet om avstängning gäller omedelbart (§ 11) och gäller intill dess full
betalning sker. Beslutet om avstängning får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
Nämndens beslut får inte överklagas. Avstängningsbeslut innebär att studenten inte får delta i
undervisning, prov eller annan verksamhet för den del av utbildningen studenten inte betalat för
(lydelse enligt 10 §).
Besluta om avstängning av student som inte betalat studieavgift enligt förordningen (2010:543) om
anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor fattas av chefen vid avdelningen för
student- och universitetsservice.

4. Om återbetalning av studieavgift
4.1 Rutiner vid återbetalning
Enligt 12 § i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor får högskolan betala tillbaka hela eller del av studieavgift om studenten av särskilda skäl är
förhindrad att delta i utbildningen.
Beslut om återbetalning av studieavgift fattas av Mittuniversitetet efter individuell prövning. För att
prövning om återbetalning ska kunna ske ska en särskild blankett fyllas i (Begäran om återbetalning
av studieavgift). Ansökan om återbetalning av studieavgift inklusive bifogad dokumentation, ska
inlämnas skriftligen till internationaloffice@miun.se för beredning.
Om det inbetalda beloppet för studieavgiften överstiger beloppet angivet på fakturan återbetalas inte
överskjutande belopp under 1000 kronor. Vid återbetalning av studieavgiften avdras en schablon för
administrativa kostnader på 5 000 SEK vid helterminsåtagande (30 hp) eller procentuellt i relation till
antal högskolepoäng (30 hp = 100 % = 5 000 SEK; 15 hp = 50 % = 2 500 SEK, etc.) Återbetalning sker
endast till samma bankkonto som betalning gjorts ifrån. Om Mittuniversitetet ställer in sökt
utbildning dras ingen avgift vid återbetalning.
Besluta om återbetalning av studieavgift enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och
studieavgift vid universitet och högskolor fattas av chefen för avdelningen vid student- och
universitetsservice.
Återbetalning av erlagd studieavgift till Mittuniversitet kan ske i följande fall:
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4.2 Återbetalning före studiestarten
Begäran om återbetalning ska skickas in senast sista registreringsdatum för utbildningen.
4.2.1 Inställd utbildning
Om studieavgift har betalats och Mittuniversitetet ställer in sökt utbildning före utbildningsstart, har
studenten rätt att återfå hela studieavgiften.
4.2.2 Uteblivet uppehållstillstånd
Student som betalat studieavgift men som inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige och för vilken
antagningsförfarandet avbryts har rätt att återfå de inbetalda studieavgifter, exklusive avdrag för
administrativa kostnader.
4.2.3 Villkorad antagning vid pågående studier på behörighetsgivande utbildning
Student kan få en antagning till en utbildning villkorad om studenten vid tiden för ansökan bedriver
studier på behörighetsgivande utbildning. Om studenten inte uppnår behörighetsvillkoret före
terminsstart och därför inte får påbörja utbildningen, har studenten rätt att återfå den inbetalda
studieavgiften, exklusive avdrag för administrativa kostnader.
4.2.4 Anstånd
Om studenten har betalat sin studieavgift men får förhinder att påbörja sina studier, har studenten
möjlighet att ansöka om anstånd med studiestarten. Detta ska ske innan studiestarten. De skäl
studenten åberopar måste styrkas skriftligen, t ex genom läkarintyg. Särskilda skäl för anstånd kan
vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller
civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om
arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS
2013:3). Om Mittuniversitetet beviljar anstånd har studenten rätt att återfå studieavgiften, exklusive
avdrag för administrativa kostnader.
Beslut om anstånd fattas av chefen vid avdelningen för studieadministration.
4.2.5 Särskilda skäl
Vid allvarlig sjukdom eller dödsfall avseende studenten, studentens partner eller medlem av den
närmaste familjen, eller av andra särskilda skäl som hindrar studenten att påbörja utbildningen är det
möjligt att ansöka om återbetalning av studieavgiften. Vid återbud pga. av särskilda skäl kan
studieavgiften återbetalas för kommande termin, exklusive avdrag för administrativa kostnader.
4.3 Återbetalning under studietiden
4.3.1 Studieuppehåll
Student kan beviljas studieuppehåll om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara sociala,
medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller
civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om
arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS
2013:3) Student som avser att ansöka om studieuppehåll ska lämna in ansökan om studieuppehåll
senast sista dagen för betalning av studieavgiften. Ansökan lämnas till den avdelning studenten är
registrerad vid. Vid beviljat studieuppehåll erhåller studenten uppskov med återstående betalningar
av studieavgiften till dess att studierna återupptas. Student får efter avslutat studieuppehåll fortsätta
utbildningen med samma avgiftsnivå som gällde då studenten antogs till den aktuella utbildningen.
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4.3.2 Särskilda skäl
Vid allvarlig sjukdom eller dödsfall avseende studenten, studentens partner eller medlem av den
närmaste familjen, eller av andra särskilda skäl som hindrar studenten att delta i undervisningen är
det möjligt att ansöka om återbetalning av pågående termins studieavgift. För pågående termin kan
den outnyttjade delen av innevarande terminen återbetalas, exklusive avdrag för administrativa
kostnader.
4.3.3 Behörighetskrav vid fortsatt utbildning
Om utbildningsprogrammets utbildningsplan och kursplaner innehåller behörighetskrav för
övergång/fortsättning till nästa termin och studenten inte klarar behörighetskraven, kan
studieavgiften återbetalas för den termin studenten inte får påbörja (exklusive avdrag för
administrativa kostnader).
4.3.4 Byte av program/kurs
Om studenten vill byta program under den pågående terminen, kan vissa prisskillnader i
program/kurser förekomma. Ex student som inledningsvis läser ett program på 125 tkr/lå och vill
övergå till ett program för 70 tkr/lå eller tvärtom. Justering sker på enskild faktura. Observera att byte
av utbildningsprogram ej är möjligt utan ny ansökan och antagning.
4.3.5 Tillgodoräknande kurser
Student som inom utbildningsprogram beviljats tillgodoräknande av kurser från annat lärosäte som
del i sin utbildning vid Mittuniversitetet har rätt till återbetalning av studieavgift (exklusive avdrag
för administrativa kostnader) i en omfattning som motsvarar tillgodoräknande poäng.
4.3.6 Ändring av avgiftsstatus
Vid ändring av studieavgiftsskyldighetsstatus ansvarar studenten för att skriftligen anmäla ändringen
till Mittuniversitetet via en särskild blankett (Ändring av avgiftsstatus). Blanketten inklusive bifogad
dokumentation, ska inlämnas skriftligen till internationaloffice@miun.se. Anmälan ska innehålla en
beskrivning av de omständigheter som ligger till grund för förändringen samt dokumentation som
styrker ändringen.
Vid beslut om ändrad status kan studieavgiften återbetalas, exklusive avdrag för administrativa
kostnader. Återbetalning görs inte för den del av utbildningen som studenten redan har genomfört.
Studenten måste själv begära återbetalning och styrka de skäl som åberopas.
Beslut om ändring av avgiftsstatus enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och
studieavgift vid universitet och högskolor fattas av chefen vid avdelningen för studieadministration.
4.3.7 Avskiljande eller avstängning på grund av disciplinära åtgärder
Återbetalning av inbetald studieavgift sker inte för tid då studenten är avstängd från studier till följd
av beslut om disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen. Återbetalning sker inte efter
beslut om avskiljande från utbildningen enligt 6 och 7 § högskolelagen.

5. Övrigt
5.1 Antagning till senare del av program
Antagning till senare del av program hanteras lokalt vid Mittuniversitetet. Den sökande använder en
särskild blankett för att ansökan till senare del av program som skickas till Antagningsenheten.
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Blanketten rekvireras från Antagningsenheten. Vid studiestart till senare del av program, sker
debitering av studieavgiften utifrån studiernas omfattning/upplägg.
5.2 Doktoranders möjligheter att läsa kurs på avancerad nivå inom utbildningen
Studier på forskarnivå är inte belagda med studieavgift. En doktorand kan beviljas avgiftsfrihet för
kurs på avancerad nivå under förutsättning att avdelningen intygar att kursen ska ingå i
forskarstudentens individuella studieplan (enligt högskoleförordningen 6 kap. 29§).
5.3 Utbytesstudenter
Inkommande utbytesstudenter som deltar i olika former av mobilitetsprogram berörs inte av
studieavgiftsskyldighet.
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