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Återbetalning av studieavgift 

Högskolan får enligt 12 § Studieavgiftsförordningen återbetala hela 
eller del av studieavgiften om en student har betalat studieavgiften men 
inte längre är avgiftsskyldig enligt 5 § Studieavgiftsförordningen. 
Återbetalningen ska avse den del av utbildningen som studenten inte 
är avgiftsskyldig för. Högskolan får även i andra fall betala tillbaka hela 
eller en del av studieavgiften om studenten av särskilda skäl är 
förhindrad att delta i utbildningen. 
MDH kan återbetala studieavgiften, efter skriftlig ansökan från 
studenten i fall då studenten kan styrka (i förekommande fall med 
intyg) att något av följande skäl föreligger: 

• att studieavgift har erlagts på felaktiga grunder, 
• att studenten har fått ändrad status och därmed inte längre är 

avgiftsskyldig,  
• att studenten inte fått eller inte längre är beviljad 

uppehållstillstånd i Sverige,  
• att studenten betalat avgiften för sent in på terminen, då 

studenten inte längre har rätt att påbörja utbildningen. I 
normalfallet gäller att studenten har tillträde till utbildningen 
under registreringsperioden – om inte akademin meddelat 
annat  

• att studenten inom tre veckor efter kurs/programstart lämnar 
in en anmälan om studieavbrott.  

• att studenten inom tre veckor efter kurs/programstart lämnar 
återbud eller 

• att studenten får kursen den ska läsa tillgodoräknad 
• att studenten blir tilldelad stipendium 

 

En student som önskar återbetalning av studieavgift ska ansöka om 
detta på en blankett som finns på www.mdh.se.  Av rektors delegation 
framgår vem som fattar beslut om återbetalning. Beslut om att 
återbetala, eller avslå hela eller delar av ansökan om återbetalning kan 
inte överklagas enligt 12 kap. 2 och 4 §§ HF. 
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Ansökan om återbetalning av studieavgift    
 

  

 

 
……………………………………………………………………. ………………………………………………………. 
Namn                                                                            Personnummer 
 

 

…………………………………………………………………… ………………………………………………........... 
Gatuadress                                                                            Postadress 
 

 

…………………………………………………………………… ………………………………………………........... 
E-postadress     Telefonnummer 
 

 Vidimerad kopia av pass är bifogad 

 Information om bankkonto är bifogad 

  

Jag är antagen till:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prrogram/Kurs 
 

 

Motivering (bör i förekommande fall styrkas med intyg): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Blanketten lämnas ifylld till Sektionen för antagning och examen.  
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Information om bankkonto 

 

 

 

 

…………………………………………………………………..  ………………………………………………….. 

Namn                                                                                           Personnummer 

 

 

Återbetalning av studieavgift ska göras till följande konto(vänligen använd versaler). Observera 
att återbetalning endast sker till det konto som inbetalning kom från: 

Eventuella bankavgifter betalas av sökande 

 

 

…………………………………………………………………….  ………………………………………………….. 

Bank                                                                                           Adress till banken  

 

…………………………………………………………………….  ………………………………………………….. 

Bank konto nummer      BIC/SWIFT kod 

 

…………………………………………………………………….  ………………………………………………….. 

IBAN (endast europeiska banker)    Namn på kontoinnehavare 

 

 

Blanketten lämnas tillsammans med ansökan om återbetalning 
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