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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

{{Dte_es_:signer2:date:format(date, "yyyy-mm-dd")          }} 

 

Diarienummer: 

V-2022-0577, k.s. 1.2

Beslut om föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

Rektor beslutar att anta dokumentet föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå (se bilaga 1) som styrdokument. Styrdokumentet gäller från och 
med den 1 oktober 2022. 

För ersättning internt inom KTH för utförd undervisning fördelas medel enligt samma principer 
som för ordinarie anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessutom 
utgår riktade kvalitetsmedel för arbetet med betalande studenter, se vidare beslut dnr V-2016-
0044. Medel kan också tilldelas för ytterligare kvalitetshöjande och kvalitetssäkrande åtgärder 
kopplat till betalande studenter. 

Ärendet 

Studenter som inte är medborgare i en stat inom EES eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare) 
ska betala avgift för studier vid svenska universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen. Vissa tredjelandsmedborgare är dock undantagna från studieavgift. 
Avgiftsskyldigheten gäller program och kurser på grundnivå och avancerad nivå.  

Principer för prissättning 

Enligt förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor 
(2010:543) ska studieavgiften beräknas så att full kostnadstäckning uppnås för den 
studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet. Studieavgiften ska vara densamma för alla 
avgiftsskyldiga studenter som går samma utbildning vid samma tillfälle. 

Förutom det belopp som motsvarar den ersättning KTH erhåller från staten för helårsstudent 
och helårsprestation har KTH identifierat och beräknat kostnader som bör täckas av 
studieavgiften. 

Beslutet har beretts av ledningskansliet tillsammans med ekonomiavdelningen och avdelningen 
för utbildningsstöd/internationella relationer inom det gemensamma verksamhetsstödet.  

Detta beslut har fattats av rektor Sigbritt Karlsson efter föredragning av utredare Åsa 
Gustafson. Närvarande vid beslutet var prorektor Mikael Östling, universitetsdirektör Kerstin 
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Jacobsson, biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, ledningssekreterare Eva Fredriksson 
och ordförande för THS Cornelia Haag. 

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Sigbritt Karlsson, rektor 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Åsa Gustafson, utredare vid Ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet 

Bilaga 1: Föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 
 
 

Sändlista 
 

För åtgärd:  

Avdelningen för utbildningsadministration, GVS 

Ekonomiavdelningen, GVS 

Kopia till:  

rektor@kth.se 

prorektor@kth.se 

vicerektorer@kth.se 

dekanus@kth.se 

prodekanus@kth.se 

skolchef-lista@kth.se 

universitetsdirektor@kth.se 

gvs-lg@kth.se (avdelningschefer inom det gemensamma verksamhetsstödet) 

admchef-lista@kth.se 

ordf@ths.kth.se 
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registrator@kth.se 
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Föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå som påbörjas från och med läsåret 2023/2024 

Dessa föreskrifter har beslutats av rektor (diarienummer V-2022-0577) med stöd av 6 och 6 a §§ 
förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. 
Föreskrifterna gäller från och med 1 oktober 2022 och för studieavgiftsskyldig student som 
påbörjar utbildning på grundnivå och avancerad nivå från och med läsåret 2023/2024. Ansvarig 
för översyn och frågor om föreskrifterna är ledningskansliet inom det gemensamma 
verksamhetsstödet. 

Följande studieavgifter gäller för utbildning på grundnivå och avancerade nivå som påbörjas 
från och med läsåret 2023/2024: 

 Program och kurser på grundnivå samt år 1-3 inom civilingenjörsutbildning och 
ämneslärarutbildning: 122 000 kronor per läsår. 

 År 1-3 inom arkitektutbildningen samt kurser på grundnivå inom arkitekturskolan: 
205 000 kronor per läsår. 

 År 4-5 inom arkitekturutbildningen samt program och kurser på avancerad nivå inom 
arkitekturskolan: 260 000 kronor per läsår. 

 Masterprogrammet Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna: 200 000 kronor per 
läsår. 

 Kompletterande pedagogisk utbildning: 155 000 kronor per läsår. 

 Övriga program och kurser: 155 000 kronor per läsår. För samarbetsprogram faktureras 
konsortiet efter studentens registrering på programmet (studentens avgift kan vara en 
annan och bestäms av konsortiet). 

Utbildning som är kortare eller längre än ett läsår prissätts utifrån omfattningen i 

högskolepoäng enligt ovanstående avgifter. Ett läsår omfattar 60 högskolepoäng. 

 

Samarbetsprogram inom ramen för European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

 13 500 euro per läsår för program inom EIT Digital 

 10 000 euro per läsår för program inom EIT InnoEnergy 

 10 000 euro per läsår för program inom EIT Urban Mobility 
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