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rektor

Regler för återbetalning av studieavgifter vid Lunds universitet
Bakgrund
Enligt Förordning 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 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 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.
LU:s regler för återbetalning utgår från Förordning 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, terminsstart. Samma lärosäten erbjuder
vanligtvis möjlighet till återbetalning av delar av studieavgiften om avbrott sker
under de första fyra till sex veckorna på utbildningen.

Beslut
Universitetet beslutar att följande regler gäller för återbetalning av studieavgifter
vid Lunds universitet.
Återbetalning av erlagd studieavgift till Lunds universitet kan ske i följande fall:
1. Om studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i utbildningen.
Särskilda skäl är:
•

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

•

Student som fått en antagning till en utbildning villkorad eftersom
studenten vid tiden för ansökan ännu inte har ett examensbevis från
grundnivå. Om studenten inte uppnår examensvillkoret före terminsstart
och därför inte får påbörja utbildningen, har studenten rätt att återfå hela
den inbetalda summan exklusive bank-/kortavgifter.
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•

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
kan inte ge utbildningen i fråga har studenten rätt att återfå hela den
inbetalda summan.

•

Om en antagen student beviljas anstånd med att påbörja studier har
han/hon rätt att återfå hela 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.

Begäran om återbetalning ska inkomma skriftligt till Antagningsnämnden senast
den dag utbildningen börjar.

2. Om den sökande enligt Förordning om anmälningsavgift och studieavgift
vid universitet och högskolor (SFS 2010:543) inte längre är avgiftsskyldig
enligt §2 i nämnda förordning.
•

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

•

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

Även vid övriga situationer då studenten anser det påkallat med återbetalning ska
ansökan ske skriftligt till Antagningsnämnden. Beslut om återbetalning fattas av
samma nämnd.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av
förvaltningschef Marianne Granfelt efter föredragning av Teresia Rindefjäll,
programhandläggare. Sektionschef Tarmo Haavisto har deltagit i handläggningen.
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