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Fö
örsäkring

Sttudenter skyyldiga att errlägga studi eavgift för studier på Malmö
M
högsskola är likssom övriga
stuudenter förssäkrade und
der skoltid ggenom en peersonskadefförsäkring. Personskad
deföörsäkringen för studenter gäller i S
Sverige och omfattar olycksfall undder skoltid och för
reesor mellan bostaden occh den platss där skoltid
den tillbring
gas.(Högskooleförordnin
ngen 1 kap
111 a §).
Den enskildaa studenten är
ä skyldig aatt ha en helltäckande fö
örsäkring föör övrig tid under
u
den
s
vidd Malmö högskola (se Kammarkol
K
llegiets hem
msida,
peeriod då hann eller hon studerar
htttp://www.kkammarkollegiet.se/forrsakringar/sttudenter/stu
udent)
H
Högskolan reekommendeerar avgiftssskyldiga stu
udenter som har uppehåållstillstånd för att
stuudera mer än
ä 12 månad
der att sökaa personnum
mmer genom
m Skatteverkket och därm
med ta del
avv det allmännna försäkriingsskydd soom tillhand
dahålls geno
om Försäkrin
ingskassan.
Föör avgiftsskkyldiga stud
denter på ett åriga masteerprogram och
o med upppehållstillståånd för
stuudier på miindre än 12 månader inngår en försääkring geno
om Kammarrkollegiet (F
FAS) i
stuudieavgiften (se http:///www.kamm
markollegieet.se/forsakringar/fas-occh-fas).
denter på frisstående kurrser tillhandhåller högskkolan ingen
n försäkringg
Föör avgiftsskkyldiga stud
uttan varje enskild studen
nt måste se till att försääkring finns.
Anstånd me
ed studier

Sttudenter som
m har antag
gits till utbilddning och betalat
b
studiieavgift menn sedan får förhinder
attt påbörja sin utbildning
g vid högskkolan, kan an
nsöka om anstånd till nnästkomman
nde tillfälle
dåå aktuell utbbildning gess.
Om anstånd beviljas
b
beh
håller studennten sin plaats till nästa tillfälle ochh slipper då att ansöka
occh betala annmälningsav
vgift. En stuudent som fått
få anstånd beviljat
b
är sskyldig att anmäla
a
till
höögskolan näär studierna ska återuppptas igen. Sttudenten ska senast denn 15 april reespektive
155 oktober meddela
m
att han
h eller hoon önskar pååbörja sina studier
s
kom
mmande term
min. Vid
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beviljat anstånd betalas studieavgiften inte tillbaka av högskolan utan avgiften blir
innestående till nästkommande tillfälle då utbildningen ges.
Studieuppehåll

En student kan ansöka om studieuppehåll och detta kan beviljas om särskilda skäl
föreligger. Ett beslut om studieuppehåll ska lämnas för bestämd tid och studenten har
därefter rätt att återta sin plats i utbildningen.
Vid beviljat studieuppehåll behålls innestående studieavgift av högskolan tills studenten
enligt beslutet ska återuppta studierna. Studieavgiften återbetalas inte om studenten
avbryter studierna utan att ha ansökt om och beviljats studieuppehåll.
Studieavgifter

Studieavgifter hanteras i enlighet med de beslut som återfinns i ”Refunds and Nonpayment of tuition fees” som alltid skickas som bilaga till faktura.
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