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Regler för sökande och studenter vid Göteborgs universitet vilka omfattas av
förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor
Enligt förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (SFS 2010:543 samt
2011:303) får en högskola meddela de närmare föreskrifter som behövs för att hantera ett system med
anmälnings- och studieavgifter.
Vilka sökande och vilka studenter som omfattas av regelverket framgår av ovan nämnda förordning.

Omfattning och giltighetstid
Reglerna tillämpas för sökande och studenter som omfattas av förordning om anmälningsavgift och
studieavgift vid Göteborgs universitet som avser bedriva studier efter 31 juli 2011.
Den student som före den 1 juli 2011 påbörjat studier och inte har ett tidigt avbrott vid en kurs eller ett
program får slutföra dessa utan att betala studieavgift; studierna måste dock ha avslutats senast 31 december
2018. För studier på fristående kurs får omregistrering göras om det finns ledig plats på kursen. Vid studier
på program får programmets poängomfattning inte överskridas.

Anmälningsavgift
Avgiftsprövning görs vid tidpunkten för anmälan. För sådan antagning som anordnas lokalt vid Göteborgs
universitet gäller att anmälningsavgiften normalt ska vara inkommen senast en vecka efter det att sista
anmälningsdag passerat. Avgiftsprövning görs vid Utbildningsenheten. Tydlig information ska finnas i
anmälningsinformationen.
Om anmälningsavgiften inte betalats in senast vid ovan angivna tidpunkter prövas inte anmälan.
Universitetets beslut om att en sökande omfattas av skyldighet att betala anmälningsavgift kan inte
överklagas.
Anmälningsavgift återbetalas inte.

Studieavgifter och inbetalning av studieavgifter
Rektor för Göteborgs universitet fastställer årligen studieavgifter för den studieavgiftsfinansierade
utbildningen.
Studieavgifterna fastställs för att gälla per läsår och det antal poäng som aktuell utbildning omfattar.
Studieavgiften gäller för aktuellt utbildningstillfälle, d.v.s. för aktuell utbildning och för aktuell
antagningstermin.
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Den student som är studieavgiftsskyldig ska betala vid de tidpunkter som beslutats av Göteborgs universitet.
Tidpunkter framgår av aktuell information.
Universitetets beslut om att en antagen är studieavgiftsskyldig kan inte överklagas.
Den som inte har betalat i tid mister sin studieplats.
Studieavgiften ska betalas terminsvis.

Studieavgiftens omfattning
Studieavgiften omfattar den kurs eller de kurser som ingår i det utbildningsprogram som sökanden/studenten
antagits till och under de villkor som framgår av aktuell kursplan, aktuell utbildningsplan och de för
utbildningsprogrammet aktuella kursplanerna.
I övrigt gäller det som beskrivs i styrdokumentet Lokala studieregler vid Göteborgs universitet (dnr
G2011/323).
Studieavgiftsskyldig student ska i samma omfattning som en icke avgiftsskyldig student bekosta
kurslitteratur och annat studiematerial.
Vid studieuppehåll ska studieavgift inte betalas.

Återbetalning av studieavgifter
Ansökan om återbetalning ska ske skriftligen till sektionen för antagning. I ansökan anges skäl för
återbetalning. Sökanden/studenten ska styrka skälen som prövas individuellt. Beslut om återbetalning fattas
av chefen för utbildningsenheten efter beredning vid sektionen för antagning. Erlagd studieavgift kan
återbetalas helt eller delvis om särskilda skäl föreligger.
Särskilda skäl för återbetalning av studieavgift föreligger om:
•
•
•
•
•
•
•

uppehållstillstånd ej beviljats
behörighetskrav ej är uppfyllda och sökande inte kan påbörja utbildningen
behörighetskrav ej är uppfyllda inför kommande termin och studenten inte kan fortsätta utbildningen
sökande beviljas anstånd med studiestart
utbildningen ställs in
sökande/student inte längre är avgiftsskyldig efter byte av avgiftsstatus – en eventuell återbetalning
av hela eller delar av erlagd studieavgift kan göras efter individuell prövning
andra synnerliga skäl som sökande/student åberopar prövas individuellt

Studieavgiften återbetalas till det kontonummer som studieavgiften betalats från.
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Ej betald studieavgift vid fortsatta studier
Om studieavgiftsskyldig student, trots påminnelser, inte betalat studieavgiften och inte heller ansökt om
studieuppehåll eller meddelat studieavbrott, beslutar universitetet om att studenten avstängs från
undervisningen, enligt förordning SFS 2010:543. Att detta kan ske ska studenten upplysas om i
påminnelserna.
Beslut om att stänga av en student som inte betalat studieavgift får överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan. Studenten ska upplysas om detta i beslutet om avstängning.
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