Godkjent 22.02.21 av Prorektor for utdanning

Vilkår for studier med studieavgift ved Høgskulen på Vestlandet.

Innledende bestemmelser:
I dette dokumentet omtales kunde, student og tjenestemottaker som «studenten», og er den
personen Høgskulen på Vestlandet (HVL) har inngått direkte avtale med om deltakelse på et studium.
Alle utdanninger med studieavgift omtales som «studium».
Ved å takke ja til tilbud om studieplass ved HVL aksepterer studenten Vilkår for deltakelse på studier
med studieavgift ved Høgskulen på Vestlandet. Vilkårene gjelder for alle som takker ja til studieplass
ved HVL, uavhengig av omfanget på utdanningen.
Vilkårene blir sendt ut sammen med tilbud om studieplass og det er studentens plikt å sette seg inn i
vilkårene før studenten takker ja til studieplassen. Det er studenten som er ansvarlig for at vilkårene
oppfylles.
HVL kan etter 30 dagers forutgående varsel på e-post endre vilkårene. De til enhver tid gjeldende
vilkår er tilgjengelige på våre nettsider. Se også våre vilkår for personvern.
Studieavgift fastsettes av HVL og varierer fra studium til studium. Prisjusteringer kan forekomme,
men vil ikke påvirke prisen for studenter som er tatt opp på studiet. Det fremkommer av nettsiden til
studiet hva studieavgiften for det enkelte studium omfatter.
Semesteravgift1 kommer i tillegg til studieavgift og er regulert i studentsamskipnadsloven § 10.
Semesteravgift er en fast avgift alle studenter som deltar på studier med et omfang på 15
studiepoeng eller mer pr. semester plikter å betale.

Betalingsvilkår:
1) Avtale om deltakelse på studier med studieavgift er økonomisk bindende etter angrefristens
utløp og hefter personlig studenten som har takket ja til studieplass.
2) Studenten plikter å betale semesteravgift og studieavgift i henhold til gitte betalingsfrister,
samt gjeldende Vilkår ved avbrudd eller permisjon fra studiet.
3) Semesteravgift må betales innen 14 dager etter oppstart, men senest 10. mars i
vårsemesteret eller senest 10. oktober i høstsemesteret.
4) Betaling av studieavgift må i sin helhet være registrert senest 14 dager før eksamen. Det
refereres til HVL sine frister for oppmelding og avmelding til eksamen.
5) Dersom andre enn studenten selv skal betale faktura, er det studentens ansvar å underrette
HVL om korrekt fakturainformasjon. Dette skal gjøres skriftlig pr. e-post til administrativ
kontaktperson i HVL med følgende informasjon: navn på arbeidsgiver, organisasjonsnummer,
adresse og «deres referanse». Studenten er økonomisk og juridisk ansvarlig for at alle
avtalevilkår innfris. Dersom det oppstår problemer med faktura eller betaling skal studenten
ta kontakt med post@hvl.no eller administrativ kontaktperson.
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Det er pr. 11.02.21 satt i gang et arbeid med å vurdere semesteravgiften for studier med studieavgift ved
Høgskulen på Vestlandet, vilkårene vil bli oppdatert i tråd med resultatet av det arbeidet.
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6) Dersom forfalte beløp ikke betales i henhold til oppgitt forfallsdato, vil det bli sendt ut
purring. Purregebyr kan påløpe, samt morarenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.
Ubetalt krav vil bli behandlet i henhold til gjeldende regler i inkassoloven.
7) Ved behov for utsatt betaling må studenten kontakte post@hvl.no. Avtale om utsatt
betaling/ individuell betalingsplan er personlig og kan ikke overdras til andre.
8) Dersom studenten ikke betaler semesteravgift og studieavgiften innen angitte
betalingsfrister, står studenten i fare for å miste studieretten til gjeldende utdanning og
muligheten til å ta eksamen. Studenten må snarest ta kontakt med post@hvl.no eller
administrativ kontaktperson ved HVL. Studenten får skriftlig varsel om at hen står i fare for å
miste studieretten dersom innbetalt semesteravgift ikke er innbetalt innen oppgitt frist.
Vilkår ved avbrudd eller permisjon fra studiet:
9) Før søknadsfristens utløp:
Studenten kan vederlagsfritt trekke sin søknad frem til søknadsfristens utløp. Dette
gjøres i Søknadsweb og krever ingen ekstra kommunikasjon med HVL.
10) Etter å ha mottatt tilbud om studieplass gjelder angrerettloven:
a. Studenten kan benytte seg av angreretten inntil 14 dager etter å ha takket ja til
studieplassen, jf. angrerettloven § 21. Avmelding av studium skal skje skriftlig per epost til post@hvl.no med utfylt angrerettskjema vedlagt, uansett årsak. Ved å
benytte angreretten innen fristen bortfaller krav om betaling av avgifter. Benytt
vedlagt angrerettskjema eller last det ned fra våre nettsider.
b. Unntak gjelder dersom studenten er påmeldt tett opptil studiestart og benytter
angreretten etter at studiet har startet. Da må studenten påregne å betale en
forholdsmessig del av den undervisningstjenesten som er mottatt, jf. angrerettloven
§ 26.
11) Angrefristen på 14 dager løper fra avtaleinngåelse, uavhengig av om studenten får avslag på
lån/stipend fra Lånekassen. HVL har ingen part i avtalen mellom student og Lånekassen. Ved
bruk av angreretten vil eventuell innbetaling bli tilbakeført til studenten. Etter angrefristens
utløp gjelder følgende forpliktelser:
a. Etter angrefristens utløp og før studiet har startet opp
i. Studenten kan søke om permisjon2 og ta opp igjen studiene neste gang
studiet starter opp. Studenten blir belastet for studieavgift første semester.
ii. Dersom studenten avbryter studiene og ikke starter opp på studiet ved neste
opptak, er studieavgiften for første semester å anse som tapt for studenten.
b. Etter at studiet har startet opp
i. Studenten kan søke om permisjon fra studiet i inntil to semestre. Studenten
betaler studieavgift for inneværende (påbegynte) semester og kan starte opp
ved første mulighet om emnet blir tilbydd igjen. Dersom studenten likevel
avbryter studiene, er studieavgiften for inneværende semester å anse som
tapt for student. I tillegg blir studenten belastet for studieavgift for
påfølgende semester.
ii. Ved eventuell godkjenning av permisjonssøknad, tar HVL forbehold om at
studiet fortsatt tilbys etter at permisjonstiden er gått ut.

2

Forskrift om studium og eksamen ved HVL omtaler ikke denne muligheten pr februar 2021.
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Eksamen og forlengelse av studierett:
12) Studiet skal gjennomføres i henhold til den studie- og emneplan som til enhver tid er
gjeldende for studiet. Eksamensavvikling skal skje i tråd med det eksamensreglementet som
til enhver tid gjelder. Informasjon om forskrift om studium og eksamen ved HVL og andre
reglement finnes på HVL sin hjemmeside https://www.hvl.no/om/sentrale-dokument/reglar/
Se også siden For studenter for mer informasjon.
13) Dersom studenten er syk på eksamen, må studenten levere dokumentasjon på sykdom
senest 1 uke etter eksamen. Når studenten leverer dokumentasjon i tide bruker studenten
ikke opp et eksamensforsøk, og kan melde seg opp til eksamen ved neste anledning. For
utfyllende informasjon og mulighet for å kontakte eksamenskontoret klikk på lenken:
https://www.hvl.no/student/eksamen/fravar-fra-eksamen/
14) Ny eksamen (kontinuasjonseksamen) blir arrangert dersom studenter har strøket eller hatt
gyldig fravær på ordinær eksamen. Studenten vil ikke bli belastet ekstra kostnader for ny
eksamen. For utfyllende informasjon om frister for oppmelding og fremgangsmåte, klikk på
lenken: https://www.hvl.no/student/eksamen/ny-eksamen/
15) Studieretten kan ikke forlenges mer enn tre ganger og det er studenten sitt ansvar å påse at
gjennomførte og godkjente obligatoriske læringsaktiviteter (tidligere omtalt som
arbeidskrav) er gyldige før fremstilling til ny eksamen. HVL tar forbehold om at studiet
fortsatt tilbys. Søknad skal rettes til post@hvl.no eller administrativ kontaktperson ved HVL.
Generelle vilkår:
16) HVL forbeholder seg retten til å kunne avlyse studiet etter forskrift om opptak til Høgskulen
på Vestlandet § 8-6. Dersom HVL avlyser studietilbudet skal varsel om avlysning sendes
studenten så tidlig som mulig og senest innen 14 dager før oppstart.
17) Dersom HVLs mislighold skyldes force majeure, vil ikke studenten ha krav på kompensasjon,
utbedring, refusjon, heving eller erstatning. Som force majeure regnes i denne avtalen
hendelser som er ekstraordinære, upåregnelige eller utenfor HVLs kontroll, og som
umuliggjør, vanskeliggjør eller på annen måte medfører vesentlige ulemper ved
avtaleoppfyllelsen for HVL. Forhold som omfattes er dermed blant annet innføring av
sanksjoner, begrensninger, vedtak eller andre handlinger fra offentlige eller lokale
myndigheter, brann, streik, sykdomsutbrudd og følgene av slike forhold.
18) Det tas generelt forbehold om trykkfeil på våre nettsider og sosiale medier. Slike feil skal
korrigeres så snart som mulig.
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