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Antagningsnämnden 

Beslut 
 
PRINCIPER FÖR ÅTERBETALNING 
AV STUDIEAVGIFTER VID LUNDS 
UNIVERSITET 

Diarienummer  
STYR 2014/16 

Datum 2014-01-16

Principer för återbetalning av 
studieavgifter vid Lunds universitet 

Bakgrund 
Enligt Förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid 
universitet och högskolor (SFS 2010:543), ska studenter från 
länder utanför EES betala avgift för studier vid Lunds universitet 
från höstterminen 2011. Skyldigheten att betala studieavgift 
avser program och kurser på grundnivå och avancerad nivå. Om 
en student har betalat studieavgiften men inte längre är 
avgiftsskyldig får högskolan betala tillbaka studieavgiften för 
den del av utbildningen som studenten inte är avgiftsskyldig för. 
Högskolan får även i andra fall betala tillbaka hela eller del av 
studieavgiften om studenten av särskilda skäl är förhindrad att 
delta i utbildningen. 
 
Rektor har fattat beslut om regler för återbetalning av 
studieavgifter (Dnr SU 2011/226). Reglerna för återbetalning 
utgår ifrån Förordningen om anmälningsavgift och studieavgift 
vid universitet och högskolor (SFS 2010:543), men tar också 
internationell praxis som utgångspunkt. En internationell 
jämförelse visar att de flesta lärosäten återbetalar hela 
studieavgiften om studenten väljer att avbryta studierna före, 
eller i samband med, utbildningens början. Samma lärosäten 
erbjuder vanligtvis möjlighet till återbetalning av delar av 
studieavgiften om avbrott sker under de första fyra till sex 
veckorna på utbildningen. Återbetalning av erlagd studieavgift 
till Lunds universitet kan ske om studenten av särskilda skäl är 
förhindrad att delta i utbildningen. 
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Återbetalning av erlagd studieavgift kan ske i följande 
fall: 

- Om en student inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige. 
Antagningsförfarandet avbryts och studenten har rätt att 
återfå hela den inbetalda summan exklusive bank-
/kortavgifter. 

- Om en student som är antagen med villkor inte styrker 
examensvillkoret före terminsstart och därmed inte får 
påbörja utbildningen, har studenten rätt att återfå hela den 
inbetalda summan exklusive bank-/kortavgifter. 

- Om utbildningens utbildningsplan och kursplaner 
innehåller behörighetskrav för fortsättning/övergång till 
nästa termin och studenten inte klarar behörighetskraven, 
kan återbetalning ske av studieavgift, exklusive bank-
/kortavgifter, som gäller termin studenten inte får påbörja. 

- Om Lunds universitet drar tillbaka erbjudandet om 
utbildningsplats eller inte kan ge utbildningen ifråga har 
studenten rätt att återfå hela den summa som inbetalats. 

- Om en antagen student beviljas anstånd med att påbörja 
studier har studenten rätt att återfå den inbetalda summan 
exklusive bank-/kortavgifter. 

- En student som minst 14 dagar före sista betalningsdatum 
begär studieuppehåll erhåller uppskov med återstående 
delbetalningar av studieavgiften till dess att studierna 
återupptas. 

 
Utöver de fall som anges i rektorsbeslutet kan återbetalning ske 
om det finns särskilda skäl. 

Beslut 
- Antagningsnämnden beslutar att fastställa nedanstående 

riktlinjer vid återbetalning av studieavgifter. 
- När begäran om återbetalning inkommer innan 

terminsstart återbetalas hela den erlagda studieavgiften 
exklusive eventuella bank-/kortavgifter. 

- När begäran om återbetalning inkommer efter terminsstart 
men inom de tre veckor som räknas som tidigt avbrott för 
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utbildningen ifråga återbetalas 85 % av erlagd 
studieavgift. 

- När begäran om återbetalning inkommer efter perioden 
för tidigt avbrott men inom 6 veckor efter terminsstart 
återbetalas 50 % av erlagd studieavgift. 

- När begäran om återbetalning inkommer när 6 veckor har 
gått av terminen sker ingen återbetalning av erlagd 
studieavgift. 

- Om det finns andra särskilda skäl kan avgiften ytterligare 
reduceras eller helt sättas ned. Skälen ska styrkas med 
intyg. 

 
Betalning av studieavgifter sker i svensk valuta (SEK) och 
återbetalning sker i svensk valuta (SEK) baserad på det belopp 
som inkommit till Lunds universitet. Ingen ränta utgår på 
återbetalat belopp och Lunds universitet ersätter inte eventuella 
ekonomiska förluster som ändrade valutakurser kan innebära. 
 
Eventuell återbetalning görs enbart till den person/organisation 
som gjort den ursprungliga inbetalningen. 
 
Om den sökande enligt Förordningen om anmälningsavgift och 
studieavgift vid universitet och högskolor (SFS 2010:543) inte 
längre är avgiftsskyldig enligt § 2 i nämnda förordning: 

- Ankommer det på studenten att snarast styrka och 
skriftligen underrätta universitetet om ändrad status 
beträffande avgiftsskyldigheten. Beslut om att studenten 
inte längre är avgiftsskyldig ska dokumenteras i Ladok. 

- Vid förändring av status som avgiftsskyldig student gäller 
att kurs som påbörjas under status som 
avgiftsskyldig/avgiftsbetalande student slutförs under 
samma status. 

- Antagningsnämnden har 2013-03-20 som reaktion på 
SUHF:s rekommendation om hantering av vissa 
avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsskyldig 
utbildning (REK 2012:1) beslutat att tillämpa prövning av 
särskilda skäl för ärenden gällande förändrad 
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avgiftsstatus. Någon bedömning ska ej göras per 
automatik utan prövning ska göras i de enskilda fallen, 
efter ansökan från studenten, utifrån de förhållanden som 
föreligger. 

Ingen återbetalning av studieavgiften sker vid: 
- Avskiljande eller avstängning pga. disciplinära åtgärder 
- Återkallad studieplats på grund av oriktiga handlingar 

Avstängning på grund av utebliven betalning av 
studieavgift 
Betalning av studieavgift ska ske i den tid och form Lunds 
universitet beslutat. Om betalning inte sker i enlighet med 
universitetets anvisningar stängs studenten av under pågående 
utbildning till dess avgiften betalats. Sista datum för betalning av 
studieavgift framgår av studentens faktura. 
 
Sektionen Ekonomi ska skicka ut påminnelse till de studenter 
som inte har betalt studieavgiften i tid. Påminnelsen skickas ett 
par dagar efter datumet för sista betalning. Efter påminnelsen har 
studenten minst 3 veckor på sig att betala. Vid utebliven 
betalning avstängs studenten tills betalning sker. Sektionen 
Ekonomi tar fram ett underlag över de studenter som inte 
hörsammat påminnelsen. 

Delegationsregler 
Beslut i enskilda fall sker i enlighet med delegationsordningen. 
 
Beslut om nekad/nedsatt återbetalning tas av presidiet. 
 
Beslut om avstängning på grund av utebliven betalning delegeras 
till Antagningsnämndens ordförande. Ordföranden kan delegera 
återkallande av tidigare beslut om avstängning till annan. 
 
Beslut om återbetalning av studieavgift och beslut om 
avstängning ska diarieföras och ska utöver studenten expedieras 
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till berörd utbildning, berörda avdelningar inom Lunds 
universitet samt till Migrationsverket. 
 
Antagningsnämnden ska tills vidare särskilt informeras om 
beslut tagna av andra än presidiet. 

Överklaganden 
Beslut om avstängning samt beslut om nekat anstånd kan 
överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan. Övriga 
beslut enligt dessa föreskrifter kan inte överklagas. 

Begäran om återbetalning 
Begäran om återbetalning ska inkomma skriftligt till 
Antagningsnämnden tillsammans med de handlingar den 
sökande/studenten önskar åberopa. En vidimerad passkopia samt 
studentens antagningsbesked ska bifogas. 
 
Begäran om återbetalning ska ske snarast. 

Information 
Antagningsnämnden ska godkänna den information om 
principerna för återbetalning som går ut till studenterna genom 
universitetets hemsida och via anmälningskatalogerna. 


	Principer för återbetalning av studieavgifter vid Lunds universitet
	Bakgrund
	Återbetalning av erlagd studieavgift kan ske i följande fall:
	Beslut
	Ingen återbetalning av studieavgiften sker vid:
	Avstängning på grund av utebliven betalning av studieavgift
	Delegationsregler
	Överklaganden
	Begäran om återbetalning
	Information


