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Villkor för studieavgifter och stipendier vid Blekinge Tekniska Högskola 
Dessa villkor är fastställda av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 2019-10-29, och 
ersätter villkoren från 2018-04-04 (R02938/18). 

Detta dokument reglerar villkor rörande betalning av studieavgifter vid BTH. Dokumentet reglerar 
även villkor för BTH:s stipendier för avgiftsreducering. 

 

Betalningsvillkor 

1. Antagning till BTH är villkorad fram till dess att studieavgiften är betald.  

2. Studieavgiftens storlek fastställs i rektorsbeslut, och den avgift som gäller vid studiestart kommer 
att gälla för hela utbildningens nominella studietid.  

3. Studieavgiften ska betalas i förväg, senast på de datum BTH fastställer. Student som under 
pågående studier vid angivet datum inte har betalat studieavgift för kommande studier stängs av 
från dessa studier.   

4. Studieavgiften avser för programstudenter studier om 60 högskolepoäng per läsår.  

5. Studenter som läser fristående kurs ska betala studieavgift per kurspoäng. 

6. Studieavgiften avser registrerade kurser oavsett resultat. 

7. Student som inte är klar med sina kurser får avsluta kurserna vid senare tillfälle utan extra 
studieavgift om möjlighet till omregistrering finns. 

8. Student som läser mer än 60 högskolepoäng per läsår ska betala studieavgift även för de 
överskjutande poängen. 

9. Före utfärdande av examen sker kontroll av att alla studieavgifter för program eller kurser 
studenten har registrerats på är betalda. Om betalningen ej är komplett ska studenten betala 
återstående belopp innan examen utfärdas. 

10. Student som är utresande från BTH och genomför utbytesstudier i BTH:s regi ska betala 
studieavgiften till BTH även under utbytesstudietiden. 

11. Vid programbyte inom BTH ska studenten betala studieavgift för de extra kurser som krävs för 
examen från det nya programmet.  

12. Av BTH tillgodoräknande kurser medför ingen återbetalning av studieavgift. Studenten får ersätta 
sådana kurser med andra kurser med motsvarande studieavgift. 
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13. Studieavgiften omfattar kostnader för undervisning och utbildningsrelaterad stödverksamhet. 

14. Ändras studentens status med avseende på avgiftsskyldighet ska studenten anmäla ändringen till 
högskolan med dokument som styrker ändringen. Ändrad status påverkar inte studieavgiften 
retroaktivt. Ändrad status påverkar inte heller studieavgiften för den termin då beslut om 
statusändring tagits. 

15. Ingen återbetalning av inbetald studieavgift sker vid: 
- avskiljande eller avstängning på grund av disciplinära åtgärder, 
- studieavbrott eller studieuppehåll, eller 
- ändrad status, t ex medborgarskap, efter studiestart av den termin som avgiften gäller 

16. Återbetalning av redan inbetald studieavgift kan ske vid: 
a. återbud på grund av att ansökan om uppehållstillstånd avslås  
b. beslut från BTH att ställa in den utbildning som studieavgiften gäller 
c. andra särskilda skäl 
Vid återbetalning sker denna till samma bank, kontonummer och betalningsmottagare som 
betalningen inkom från.  
En administrativ avgift om 1000 kr tas ut vid återbetalning. Om studieavgiften inbetalts i tid 
tas ingen administrativ avgift vid utbetalning enligt punkt 16a och 16b ovan. 
Ingen ränta utgår på återbetalade belopp. 

 

Stipendievillkor 

17. Stipendiaten ska ha minst 75 % av de tidigare studierna på den stipendieberättigande utbildningen 
godkända för att få fortsatt stipendium för nästkommande läsår. Endast studieresultat 
inrapporterade före 1 augusti aktuellt läsår får medräknas. 

18. Stipendiet betalas inte ut till studenten utan avräknas mot studieavgiften. 

19. Erbjudandet om stipendium gäller endast det år och den utbildning som anges i stipendiebeskedet.  
Om studenten beviljas anstånd med studiestarten till nästkommande läsår gäller inte 
stipendieerbjudandet. 

20. En stipendiat som beviljas studieuppehåll behåller sitt stipendium, vilande, under tiden för det 
beviljade studieuppehållet. 

21. En stipendiat som stängs av från studier på grund av obetald studieavgift behåller sitt stipendium, 
vilande, under max 2 terminer. Om studenten efter två terminer ej har betalat för och återupptagit 
sina studier avslutas stipendiet. 

22. Vid byte av utbildningsprogram omprövas stipendiebeslutet. 

23. Om stipendieerbjudandet omfattar endast del av studieavgiften ska studenten betala resterande del 
av studieavgiften senast vid angivet datum. 
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