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Rekommendationer om hantering av vissa avgiftsskyldiga studenter och
av viss avgiftsskyldig utbildning
Fastställda av SUHF:s styrelse den 19 december 2012
Bakgrund
I samband med ett SUHF-seminarium om hantering av avgiftsskyldiga studenter i april 2012
framkom starka önskemål om att SUHF utarbetar rekommendationer om sådana gemensamma
frågor kring hanteringen av avgiftsskyldiga studenter som antingen inte regleras i gällande
förordningar, eller där det inte är fullt ut möjligt att behandla de avgiftsskyldiga studenterna på
samma sätt som andra studenter. Seminariets ståndpunkt var att rekommendationer i föreslagen
riktning var viktiga inte minst ur individ- och rättighetssynpunkt.
Expertgruppen för studieadministrativa frågor utarbetade efter seminariet ett förslag till
rekommendationer som gick på remiss i september. 34 av medlemmarna svarade på remissen.
Remissopinionen tillstyrkte förslagens grundprinciper, om än med en del ändringsförslag som
arbetades in i det slutliga förslag som förelades styrelsen.

Rekommendationer
SUHF rekommenderar sina medlemslärosäten att hantera vissa avgiftsskyldiga studenter och viss
avgiftsskyldig utbildning enligt följande.
Behov av lokala regelverk och dess tillgängliggörande
Varje lärosäte bör upprätta ett lokalt regelverk för hanteringen av anmälningsavgiftsskyldiga
sökande och studieavgiftsskyldiga studenter. Detta regelverk bör göras tillgängligt på lärosätets
webbplats på såväl svenska som engelska.
Studieuppehåll för avgiftsskyldiga studenter
Studieavgiftsskyldig student bör efter avslutat studieuppehåll fortsätta utbildningen med samma
avgiftsnivå som gällde då studenten antogs till den aktuella utbildningen eller, om avgiften är
lägre vid tidpunkten för studieuppehållets upphörande, till den då aktuella avgiftsnivån. Lärosätet
beslutar om tid för vilket studieuppehållet gäller.
Anmälningsavgift vid anstånd
Vilka regler som gäller för uttag av anmälningsavgift när en person som beviljats anstånd tar sin
plats i anspråk bör framgå av respektive lärosätes regelverk. Det rekommenderas att det av
anståndsbeslutet framgår om ny anmälningsavgift ska tas ut vid i anspråkstagande av platsen till
utbildningen eller ej.

Avgiftsuttag vid anstånd
Lärosätets ställningstagande i normalfallet kring uttag av studieavgift och av avgiftens storlek för
anstånd bör tydligt framgå av det lokala regelverket. Om studieavgift erlagts före beslut om
anstånd bör den redan erlagda avgiften föras över till den termin då studiestart sker.
Forskarstudents möjlighet att läsa kurs på grund- och avancerad nivå inom utbildningen
Studier på forskarnivå är inte belagda med anmälnings- och studieavgift. Av det följer att alla
kurser som ska ingå i en forskarutbildning också ska vara inrättade för att ges på forskarnivå,
vilket ska framgå av respektive kursplan. Det förhindrar inte att forskarkurser kan samläsas med
kurser på grund- och avancerad nivå. Sådana forskarkurser bör inte ledigkungöras via
antagning.se eller universityadmissions.se.
Avgiftsuttag för student som läser kurs vid annat lärosäte inom ramen för ett utbildningsprogram
Studieavgift för hela den programplanerade utbildningen bör tas ut av det lärosäte som ansvarar
för utbildningsprogrammet, under förutsättning att kursen ingår i utbildningsplanen för det
aktuella utbildningsprogrammet.
Programansvarigt lärosäte svarar för att en överenskommelse mellan lärosätena upprättas vari bl
a avgiftsnivåns storlek och hur ersättningen hanteras mellan lärosätena framgår.
Motsvarande hantering rekommenderas också i de fall studieavgiftsskyldig student läser kurs vid
ett lärosäte utanför Sverige, under förutsättning av att det sker inom ramen för ett mellan
lärosätena upprättat utbytesavtal.
Förändring av avgiftsstatus
Frågan om huruvida en student är studieavgiftsskyldig eller ej beslutas då vederbörande antas till
utbildningen då beslut i denna del ingår i antagningsbeslutet. En student som förklarats ej skyldig
att betala studieavgift bör inte under utbildningens gång förklaras avgiftsskyldig.
En student som förklarats avgiftsskyldig kan, efter prövning av respektive lärosäte, däremot i
enlighet med förordning förklaras för ej studieavgiftsskyldig under utbildningens gång.

