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Riktlinjer avseende hantering av anmälnings- och studieavgift för
utbildningsprogram och kurser vid KTH
Bakgrund
Riksdagen har beslutat att anmälnings- och studieavgifter för utbildning på grund- och avancerad nivå
ska införas för studenter som inte är medborgare i länder inom EU/EES-området och Schweiz.
Föreskrifter om detta har utfärdats i förordning (2010:543) om anmälnings- och studieavgifter vid
universitet och högskolor. Som en konsekvens av detta kommer universitetet framöver att ha
avgiftsbefriade och avgiftsskyldiga studenter som följer utbildningsprogram och kurser för fristående
studerande. Som ett stöd för hanteringen av studieavgift vid KTH fastställs riktlinjer enligt nedan.

1. Studieavgiftsskyldighetens omfattning
1.1 Medborgare från länder utanför EU/EES

I enlighet med förordningen (2010:543) om anmälnings- och studieavgifter vid universitet och
högskolor ska medborgare i länder utanför EES-området och Schweiz betala studieavgift för studier vid
KTH som de sökt och antagits till och som avses bedrivas efter 2011-07-31.
I de fall KTH uppdragit åt Universitets- och högskolerådet (UHR) att administrera antagningen utreder
UHR om avgiftsskyldighet föreligger för en student eller ej. UHR:s beslut gäller som KTH:s beslut. Då
lokal antagning sker fattas beslut om avgiftsskyldighet av KTH (chefen för Avdelningen för
utbildningsadministration i enlighet med besluts- och delegationsordningen).
1.1.1 Undantag

Undantag från studieavgiftsskyldighet framgår av förordningen (2010:543) om anmälnings- och
studieavgifter vid universitet och högskolor.
1.1.2 Avgiftsstatus

Student som bedömts avgiftsbefriad vid antagningstillfället till ett utbildningsprogram är undantagen
studieavgift under hela programperioden. Detta i enlighet med SUHF REK 2012:1 (Rekommendationer
om hantering av vissa avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsskyldig utbildning)
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Student som förklarats studieavgiftsskyldig vid antagningstillfållet till ett utbildningsprogram och som
under pågående programstudier uppvisar bevis om byte av status till avgiftsbefriad ska bli
avgifts befriad för nästkommande termin.

2. Den studieavgiftsskyldiga studentens rättigheter
2.1 Studentens rättsliga relation till KTH

Det offentligrättsliga regelverk som styr KTH:s verksamhet ska tillämpas fullt ut i avseendet
studieavgiftsskyldiga studenter. Såväl KTH:s som studentens rättigheter och skyldigheter styrs av
förvaltningsrättsliga principer.
Studieavgiftsskyldiga studenter vid KTH omfattas på samma sätt som andra studenter av KTH:s
interna regelverk (se http://intra.kth.se/regelverk)
2.1.1 Tillgång till KTH:s resurser

Betalning av studieavgift berättigar studenten till undervisning och examination inom ramen för den
utbildning som vederbörande antagits till. Se vidare http://www.kth.se/studies.
2.1.2 Rätt att fullfölja utbildningen

Studenten har rätt att fullfölja den påbörjade utbildning för vilken studieavgift har betalats. Detta
upphör att gälla då en student blir avstängd, se stycke 4.1.5.
Byte av kurs och utbildningsprogram, samt kurs inom utbildningsprogram sker enligt gällande rutiner.

3. Avgifter vid KTH
3.1.2 Fastställande av avgifter

Rektor har att fastställa studieavgiftens storlek för utbildning på grund- och avancerad nivå inför
kommande läsår. Studieavgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås för den
studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet. Studieavgiftens storlek ska publiceras på
universitetets webbplats www.kth.se.
3.1.2 Avgiften inom ett utbildningsprogram

Studieavgiften inom ett utbildningsprogram omfattar de högskolepoäng som studenten antagits till och
finns fastställt i studentens antagningsbesked.

4. Om betalning av studieavgift
4.1 Utbildningsprogram
4.1.1 Betalningsrutiner

Studieavgift för utbildningsprogram betalas i förväg vid ett tillfälle inför varje termin.
Fakturering av delbetalning motsvarande utbildningens första 30 högskolepoäng sker snarast möjligt
efter sista urval. Vid reserv- och efterantagning faktureras den sökande löpande efter avslutad
antagning.
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Student aktiv på ett utbildningsprogram ska betala studieavgiften i förväg innan höst-/vårterminens
start efter avisering från KTH. Studenten informeras om senaste tidpunkten för betalning av
studieavgift samt verkan av utebliven betalning genom kundfaktura som tillsänds studenten med epost. Student som slutför hela sitt studieåtagande på kortare tid än det beräknade antalet terminer har
inte rätt att få reducerad eller få tillbaka betalad studieavgift.
För sökande eller student som tilldelats ett stipendium som avser studieavgiften ska studieavgiften
sättas ned med ett belopp som motsvarar stipendiet
Betalning av studieavgift sker, efter avisering, via Internet med betalkort MasterCard/ Visa alternativt
till KTH:s bankkonto/plusgiro enligt information på fakturan.
4.1.2 Avgiftsuttag vid studieuppehåll

Student som avser ansöka om studieuppehåll måste, för att inte omfattas av punkt 4.1.5 Verkan av
utebliven betalning, lämna in en ansökan om studieuppehåll till studievägledare eller motsvarande
utbildningsadministrativ funktion senast sista dagen för betalning av studieavgiften. Motsvarande
gäller för student som avser avbryta sina studier. Studievägledare eller motsvarande
utbildningsadministrativ funktion är ålagda att meddela beslutade studieuppehåll, avseende
studieavgiftsskyldiga studenter, till KTH:s Internationella studievägledare.
Delbetalningen av studieavgiften skjuts fram till den tidpunkt då studenten, enligt beslutet om
studieuppehåll, förväntas återuppta studierna. Delbetalningen ska vid sådant tillfälle motsvara
avgiftsnivån som gällde då studenten antogs till den aktuella utbildningen eller, om avgiften är lägre vid
tidpunkten för studieuppehållets upphörande, till den då aktuella avgiftsnivån.
4.1.3 Avgiftsuttag för student som läser vid annat lärosäte inom ramen för ett
utbildningsprogram

Student aktiv på utbildningsprogram som ska läsa kurs/-er på ett annat lärosäte i Sverige ska betala
studieavgift till KTH i samma omfattning som om studenten befinner sig på KTH, förutsatt att kursen/erna ingår i utbildningsplanen för det aktuella utbildningsprogrammet. KTH ska upprätta en
överenskommelse med det andra lärosätet där det bl.a. framgår hur ersättning mellan lärosätena ska
hanteras, ersättningen får ej överstiga motsvarande HST/HPR för kursen/-erna. Jfr SUHF:s
rekommendationer om hantering av vissa avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsskyldig
utbildning (SUHF REK 2012:1).
Student aktiv på utbildningsprogram som antas till utbytesstudier inom ramen för sitt program ska
betala studieavgift i samma omfattning som om studenten befinner sig på KTH.
4.1.4 Avgiftsuttag vid anstånd

Om avgiftsskyldig student inte betalat studieavgift och ansöker om anstånd innan sista betalningsdag
och anståndet beviljas ska studenten bli fakturerad på nytt i god tid innan beslutad studiestart.
Avgiftsnivån ska vara densamma som när anståndet beviljades eller, om avgiften är lägre vid
tidpunkten för studiestart, till den då aktuella avgiftsnivån.
Om studieavgift betalats före beslut om anstånd förs den del av studieavgiften som betalats över till den
termin då studiestart sker, jfr SUHF:s rekommendationer om hantering av vissa avgiftsskyldiga
studenter och av viss avgiftsskyldig utbildning (SUHF REK 2012:1).
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4.1.5 Verkan av utebliven betalning

Om betalning av studieavgift inte fullgjorts i tid utgår, efter fakturans förfallodag,
betalningspåminnelse med en betalningsfrist om två veckor. Påminnelsen ska alltid innehålla en
upplysning om verkan av att betalning inte görs i tid. Har betalning ej inkommit inom den angivna
betalningsfristen anses studenten ej ha uppfyllt sin skyldighet att betala studieavgift.
Student antagen till utbildningsprogram vid KTH som inte har fullgjort sin skyldighet att betala den
första delbetalningen motsvarande utbildningens första 30 högskolepoäng i tid förlorar sin
utbildningsplats.
Student aktiv på utbildningsprogram som inte betalat studieavgift inom tidsfristen för betalningspåminnelsen stängs av från fortsatt utbildning. Beslut om avstängning fattas av förvaltningschefen och
gäller omedelbart och till dess att full betalning inkommit till KTH. Avstängning p.g.a. utebliven
betalning medför ej rätt till reducerad avgift. Beslut om avstängning på grund av utebliven betalning
ska åtföljas av en överklagandehänvisning och får överklagas hos överklagandenämnden för högskolan
(ÖNH).

Avstängning i form av utebliven betalning behandlas i enlighet med KTH:s interna föreskrift nr 1/ 2013.
Studenten får inte delta i verksamhet som direkt kan hänföras till studierna, eller annan verksamhet
inom ramen för utbildningen vid KTH, se: (http://intra.kth.se/regelverk/utbildningforskning/allmant/avstangning-av-student)
4.2 Kurser för fristående studerande
4.2.2 Betalningsrutiner

Studieavgifter för fristående kurs ska betalas efter antagning och fakturering. För att bli antagen på
fristående kurs måste studenten betala studieavgift för den sökta kursen dvs. studieavgift motsvarande
antalet sökta högskolepoäng enligt fastställd studieavgift och senast vid den tidpunkt som KTH har
beslutat.
Betalning av studieavgift sker, efter avisering, via Internet med betalkort MasterCard/ Visa alternativt
till KTH:s bankkonto/plusgiro enligt information på fakturan.
4.2.3 Verkan av utebliven betalning

Om betalning av studieavgift inte fullgjorts i tid utgår, efter fakturans förfallodag,
betalningspåminnelse med en betalningsfrist om två veckor. Påminnelsen ska alltid innehålla en
upplysning om verkan av att betalning inte görs i tid. Har betalning ej inkommit inom den angivna
betalningsfristen anses studenten ej ha uppfyllt sin skyldighet att betala studieavgift.
Student antagen till kurs för fristående studenterande vid KTH som inte har fullgjort sin skyldighet att
betala studieavgiften i tid förlorar sin utbildningsplats.

5. Om återbetalning av studieavgift
Återbetalning av studieavgift är endast möjligt i följande undantagsfall.
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5.1 Särskilda skäl

Återbetalning av studieavgiften kan förekomma om studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i
utbildningen. Sådana särskilda skäl kan vara att student inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige och
för vilken antagningsförfarandet avbryts. I sådant fall har studenten rätt att återfå den inbetalada
studieavgiften. Särskilda skäl kan också vara allvarlig sjukdom eller dödsfall avseende studenten,
studentens partner eller medlem av den närmaste familjen, som innebär att studenten är förhindrad att
delta i utbildningen. I dessa fall får studenten kommande eller pågående termins studieavgift
återbetald.
Skriftlig ansökan om återbetalning av studieavgift, inklusive dokumentation som styrker särskilda skäl
för återbetalning, ska inlämnas till feesandscholarships@kth.se för beredning. Återbetalning kan ske
med belopp upp till motsvarande de kvarvarande högskolepoängen för innevarande termin. För
kommande termin betalas hela beloppet tillbaka exkl. ev. transaktionsavgifter. Beslut om återbetalning
fattas av förvaltningschefen.
5.2 Byte av avgiftsstatus

Återbetalning av terminsavgift för kommande termin kan ske fram till terminsstart. Vid byte av
avgiftsstatus under pågående termin sker ingen återbetalning av pågående termins avgift.
Skriftlig ansökan om återbetalning, inklusive dokumentation som styrker byte av avgiftsstatus, ska
inlämnas till feesandscholarship@kth.se för beredning. Beslut om återbetalning fattas av
förvaltningschefen.
5.3 Inställt utbildningsprogram eller kurs

Student har rätt till återbetalning av hela studieavgiften om KTH ställer in sökt utbildningsprogram
eller kurs för fristående studerande före utbildningsstart.
5.4 Avstängning av student enligt 10 kap högskoleförordningen

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter i enlighet med 10 kap. högskoleförordningen. Beslut av
KTH:s disciplinnämnd om avstängning enligt 10 kap. högskoleförordningen (1993:100) medför inte
rätt till återbetalning av studieavgift.
5.5 Avskiljande av student

Avskiljande på grund av psykisk störning, alkohol -eller narkotikamissbruk eller allvarlig brottslighet
handläggs och beslutas av Högskolans avskiljandenämnd (HAN) efter anmälan från universitetet.
Beslut om sådant avskiljande från studier medför inte rätt till återbetalning av studieavgift.

