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Beslut av rektor

Beslut angående studieavgiftsnivåer för tredjelandsstudenter
läsåret 2021/2022
Bakgrund:
Enligt Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor ska en högskola ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå av den som inte är medborgare i en stat inom EES eller i Schweiz.
Rektor beslutade (Dnr 1430/41/2010) att fastställa principer för studieavgifter vid
Södertörns högskola. Utgångspunkten för prissättning är att full kostnadstäckning ska
uppnås. Det innebär att anslagsmedel inte får användas för att subventionera
avgiftsbelagd utbildning. För att beräkna full kostnadstäckning har högskolan utgått
från den statliga ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR).
Därtill har en schablon räknats ut för de merkostnader som uppstår vid hantering av
betalande studenter. Sedan 2017 har en årlig översyn och revidering av
studieavgiftsnivån gjorts.
Studenter på forskarnivå och studenter som deltar i utbytesprogram omfattas inte av
kravet på att erlägga studieavgift.
Vid fastställande av studieavgifter gäller:
• Avgiften för studenter ska vara densamma för samtliga terminer under utbildning på
grundnivå och avancerad nivå. Notera att detta avser programstudenter som betalar
terminsavgift. Kurser däremot betalas var för sig och har olika prislapp beroende på
omfattning och utbildningsområde.
• Nät- och distansstudenter betalar samma avgift som campusstudenter.
• Avgiften ska ses över och revideras vid behov varje år.
• Studieavgiften tas primärt in av högskolan centralt. Berörd institution respektive
gemensam förvaltning ansvarar för fördelning av intäkterna.
• Intäkter för avgiftsskyldiga studenter ska särredovisas på samtliga nivåer.
• Ordinarie rutiner för högskole- och institutionsgemensamma kostnader ska
tillämpas.
• Avgifterna ska presenteras i kronor och per läsår (60 hp).
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Avgiftsnivåer per utbildningsområde:
I tabellen nedan framgår priser för respektive utbildningsområde. Priserna utgår från de
statliga ersättningarna för helårsstudenter och helårsprestationer kompletterade med ett
tillägg motsvarande 35 000 kronor per läsår.
I tillägget ingår kostnader för:
•
•
•
•

mottagningsservice för internationella studenter
utökat studentstöd genom bl.a. vägledare, kurator och internationella handläggare
internationell marknadsföring och sökandekommunikation
bostadsgaranti för att få hyra studentrum i de fall ansökan görs före sista
ansökningsdag
• försäkring under studietiden i Sverige genom Kammarkollegiet
• hantering av stipendieprogram för avgiftsskyldiga studenter
• betalningsrutiner, fakturahantering och anpassning av IT-system
• allmänt utvecklingsarbete med utgångspunkt i tredjelandsstudenters behov, t.ex.
språkintroduktion

Utbildningsområde
Humaniora, samhällsvetenskap och juridik
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Pris i kronor

Pris i kronor

per 60 hp

per 1 hp

90 000

1 500

Undervisning

120 000

2 000

Naturvetenskap och teknik

141 000

2 350

Vård

150 000

2 500

Utbildningsområde övrigt

120 000

2000

Utbildning med flera utbildningsområden1

120 000

2000

Gäller ej utbildningar som enbart kategoriseras inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik.

Beslut
Rektor fastställer studieavgifter för tredjelandsstudenter läsåret 2021/2022.
Detta beslut ersätter tidigare beslut med Dnr 2819-2.5.1-2019.
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Gustav Amberg efter föredragning av
internationell samordnare Matilda Lindgren. I beredningen har även controller Jenny
Almén samt utbildningshandläggare Erik Granrot deltagit.
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Beslut delges:
Prefekter och akademiska ledare
Administrativa chefer
Internationaliseringsrådet
Ekonomiavdelningen
Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd
Studentavdelningen
Studentkåren
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