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Forskrift om studentsamskipnader 

 

Kapittel 7. Betaling av semesteravgift 

§ 15.Semesteravgift 

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift hvis formål er å dekke utgifter som knytter 
seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. 

Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er 
knyttet til, hvis ikke annet følger av § 18. Studenter som er tatt opp til studier ved flere 
utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den 
utdanningsinstitusjonen hvor flest studiepoeng avlegges. 

Semesteravgiften innkreves så tidlig som mulig i semesteret, og innkreves normalt 
for ett semester om gangen. 

Alle studenter ved en studentsamskipnad skal betale den samme semesteravgiften. 

§ 16.Bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid 

Øverste studentorgan ved utdanningsinstitusjonen fastsetter hvilke typer 
studentbasert internasjonalt hjelpearbeid det kan kreves inn bidrag til sammen med 
semesteravgiften, og størrelsen på bidraget. 

Den som er ansvarlig for innkrevingen fastsetter selv innkrevingsmåte. Ved 
innkreving skal studentene informeres om at bidrag til studentbasert internasjonalt 
hjelpearbeid er frivillig og om fremgangsmåte ved eventuelle krav om refusjon av bidrag i 
ettertid. 

Organisasjonen som mottar bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid er 
ansvarlig for refusjon av innbetalt bidrag, hvis ikke annet er avtalt med den ansvarlige for 
innkrevingen. Den enkelte student skal ikke ha ekstrautgifter ved krav om refusjon av 
innbetalt bidrag. 

§ 17.Plikt til å betale semesteravgift 

Følgende personer skal betale semesteravgift: 

a) En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 

studiepoeng eller mer per semester. 

b) enhver som melder seg opp til eksamen. 

En person som er tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 
studiepoeng per semester, kan velge å betale semesteravgift. 

Studenter som er i fødselspermisjon, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-5, kan 
velge å betale semesteravgift. 

Doktorgradskandidater som får støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter 
reglene i sjette del i forskriftene til lov om utdanningsstøtte til elever og studenter, 
gjennom Norad eller UD-finansierte programmer, kan velge å betale semesteravgift. 

Ved tvil skal utdanningsinstitusjonen, etter å ha rådført seg med 
studentsamskipnaden, avgjøre om en person skal regnes for å være student etter første 
ledd. 
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Utdanningsinstitusjonen kan bestemme at deltakerne på studier som faller inn under 
oppdragsreglementet ikke skal betale semesteravgift når det etter en samlet vurdering av 
undervisningens omfang, undervisnings- og eksamenssted og andre forhold ikke virker 
rimelig å regne deltakerne som studenter. 

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1343 (i kraft 1 jan 2013). 

§ 18.Fjernundervisningsstudenter og studenter ved desentraliserte studier 

Studenter som følger undervisning som er organisert som fjernundervisning og som 
ikke er bosatt i nærheten av den utdanningsinstitusjon der de avlegger eksamen, kan 
velge å betale semesteravgift til studentsamskipnad som har tilbud ved bostedet. 

Ansvarlig utdanningsinstitusjon kan bestemme at studenter ved et desentralisert 
studium skal betale semesteravgift til studentsamskipnaden som har tilbud ved 
undervisningsstedet. Et slikt vedtak forutsetter en avtale med studentsamskipnaden på 
undervisningsstedet. 

§ 19.Ansvar for innkrevingen 

Vedkommende utdanningsinstitusjon krever inn semesteravgiften i samråd med 
studentsamskipnaden. Innkrevingen kan imidlertid gjennomføres av vedkommende 
studentsamskipnad når forholdene ligger til rette for det, og avtale er inngått med 
utdanningsinstitusjonen. Den som krever inn avgiften, kan iverksette tiltak for å 
kontrollere at avgiften innbetales. 

Studenter som etter § 18 første ledd kan velge å betale semesteravgift til en annen 
studentsamskipnad, må dokumentere overfor den ansvarlige for innkreving av 
semesteravgift ved eksamensinstitusjonen at semesteravgift er betalt til en annen 
studentsamskipnad. 

§ 20.Studentbevis og semesterkort 

Studentbeviset skal ha en slik form at det kan benyttes som legitimasjon i 
studiesammenheng og der studentmoderasjon ytes. Studentbevis er bare gyldig 
sammen med semesterkort. 

Semesterkort utstedes snarest mulig etter at semesteravgift er betalt. 

§ 21.Overføring 

Overføring av semesteravgift fra utdanningsinstitusjon til studentsamskipnad skal 
foretas fortløpende, normalt innen en måned etter innbetalingen. 

§ 22.Refusjon 

Studenter som har betalt mer enn en gang for samme semester kan kreve å få 
refundert semesteravgiften. Dette gjelder der det er betalt inn flere ganger til samme 
studentsamskipnad eller der det er betalt til forskjellige studentsamskipnader for samme 
tidsrom. 

Refusjon kan også kreves av studenter som ikke registrerer seg, eller studenter som 
avbryter studiet tidlig i semesteret etter at semesteravgiften er betalt. For refusjon etter 
dette ledd kan den enkelte utdanningsinstitusjon i samråd med studentsamskipnaden 
fastsette en frist for refusjonskravet. 

 


