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Villkor för studieavgifter och stipendier vid Blekinge Tekniska Högskola
Dessa villkor är fastställda av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 2021-11-02, och
ersätter villkoren från 2020-10-26 (R137/20).
Detta dokument reglerar villkor rörande betalning och återbetalning av studieavgifter vid BTH.
Dokumentet reglerar även villkor för BTH:s stipendier för avgiftsreducering. Villkoren gäller för
studenter antagna efter, och för stipendier beslutade efter, detta dokuments fastställandedatum.
Betalningsvillkor
1. Antagning till BTH är villkorad fram till dess att studieavgiften är betald. Den som är
studieavgiftsskyldig är antagen först när studieavgiften är betalad.
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. Om betalningen inte
inkommer senast det datum BTH har fastställt återtas den villkorade antagningen och studenten
förlorar sin plats på utbildningen.
4. Då student som under pågående studier inte har betalat studieavgift inom angiven tid, ska
högskolan påminna studenten om att betala avgiften inom en viss tid. Betalas inte avgiften inom
den tid som anges i påminnelsen, ska högskolan stänga av studenten från utbildningen till dess att
avgiften har betalats. Studenten ska upplysas om detta i påminnelsen.
5. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan
verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan vilket även innefattar omregistrering.
Högskolan får även i ett enskilt fall besluta att examensbevis och kursbevis inte får lämnas ut förrän
avgiften har betalats.
6. Beslut om avstängning av en student som inte har betalat studieavgiften gäller omedelbart.
7. Avstängningen hävs först då all utestående studieavgift erlagts, det vill säga avgiften för de
terminer som ingår i den nominella studietiden och då studenten varit avstängd på grund av
utebliven studieavgift.
8. Student som inte är klar med sina kurser får avsluta kurserna vid senare tillfälle utan extra
studieavgift om möjlighet till omregistrering finns.
9. Student som är utresande från BTH och genomför utbytesstudier i BTH:s regi ska betala
studieavgiften till BTH även under utbytesstudietiden.
10. Vid programbyte inom BTH ska studenten betala studieavgift för de extra kurser som krävs för

examen från det nya programmet.
11. Studieavgiften omfattar kostnader för undervisning och utbildningsrelaterad stödverksamhet.
12. 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.
Anstånd och studieuppehåll
13. För att en antagen studieavgiftsskyldig ska kunna ansöka om anstånd med studiestart måste
studieavgiften vara betald. När studenten påbörjar utbildningen vid återanmälan efter
anståndsperiodens utgång så gäller den studieavgift som framgår av studentens
antagningsbesked.
14. En antagen studieavgiftsskyldig student som ansökt och fått beviljat studieuppehåll ska vid
studieuppehållets upphörande betala den studieavgift som framgår av studentens
antagningsbesked.
15. Studenter som återupptar sina studier efter beviljat studieuppehåll, där status med avseende på
avgiftsskyldighet ändrats, måste meddela denna ändring till högskolan innan studierna
återupptas.
Villkor för Återbetalning
16. Återbetalning av redan inbetald studieavgift kan ske om särskilda skäl finns t.ex:
a. ansökan om uppehållstillstånd avslås av Migrationsverket avseende campusbaserad
utbildning
b. BTH beslutar att ställa in den utbildning som studieavgiften gäller
c. Om studenten är villkorligt antagen men inte uppfyller behörighetskravet till
anmälningsalternativet vid terminsstart
17. Det åligger studenten att ansöka om återbetalning och att bifoga dokumentation som styrker
anledningen till ansökan om återbetalning.
18. Vid återbetalning gäller:
- Återbetalning sker till samma bank, kontonummer/kortnummer och betalningsmottagare som
-

betalningen inkom från.
Eventuella bankavgifter dras av det återbetalade beloppet.
Ingen ränta utgår på återbetalade belopp
All återbetalning sker i svenska kronor.

19. BTH meddelar Migrationsverket vid återbetalning av studieavgift.
20. 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
- återtagen antagning beroende på oegentligheter i studentens studiedokumentation
- av Migrationsverket återkallat uppehållstillstånd
- tillgodoräknande av kurser vid BTH
21. Om det föreligger misstanke om oegentligheter, som t ex penningtvätt, kan ej BTH genomföra
återbetalningar.

Stipendievillkor för BTH-stipendier
22. Stipendiet betalas inte ut till studenten utan avräknas mot studieavgiften.
23. 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.
24. Den som erbjuds ett stipendium ska för att erhålla stipendiet senast vid angivet datum bekräfta att
denne vill ta emot stipendiet.
25. Vid byte av utbildningsprogram omprövas stipendiebeslutet.
26. En stipendiat som beviljas studieuppehåll behåller sitt stipendium, vilande, under tiden för det
beviljade studieuppehållet.
27. En stipendiat som stängs av från studier på grund av obetald studieavgift får inte behålla sitt
stipendium. Stipendiet återtas i samband med att studenten stängs av.
28. Stipendiaten ska ha minst 75 % av de tidigare studierna på den stipendieberättigande utbildningen
godkända för att få fortsatt stipendium för nästkommande läsår. Studieresultat inrapporterade inom
4 veckor efter terminsslut aktuellt läsår får medräknas.
29. Om stipendieerbjudandet omfattar endast del av studieavgiften ska studenten betala resterande del
av studieavgiften senast vid angivet datum. Om studieavgiften inte är BTH tillhanda senast angivet
datum, förlorar studenten stipendiet.

