
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STUDIEPLATSER HOS KULTURSTUDIER AS 

1. Anmälan 

1.1. Kulturstudier skickar ett icke bindande erbjudande om 

studieplats, tillsammans med en faktura på 2000 SEK 

per termin (deposition), när ifyllt ansökningsformulär har 

mottagits från studenten. Anmälan är bindande för 

studenten när depositionen betalas. Deposition måste 

mottas innan Kulturstudier kan ge slutlig och bindande 

bekräftelse på studieplats. Vid platsbrist prioriteras de 

studenter som först betalade in depositionen.  

1.2. Depositionen dras av från studieavgiften. Om studenten 

annullerar sin anmälan återbetalas depositionen inte, 

men studenten har beloppet tillgodo för eventuella 

senare studier hos Kulturstudier. 

1.3. För att bli antagen krävs att studenten uppfyller kraven 

för grundläggande behörighet för universitets-/högskole-

studier, krav för behörighet till norsk högskola vid studier 

vid Högskolan i Oslo och Akershus, samt övriga 

förkunskaper på var enskild kurs.  

1.4. Kulturstudier kan begära läkarintyg vid osäkerhet om 

studenten har tillräckligt god psykisk eller fysisk hälsa för 

att genomföra studierna. 

2. Studieavgiften 

2.1. Studieavgiften anges i Kulturstudiers studieplats-erbjud-

ande. 

2.2. Studieavgiften ska betalas två (2) veckor före studiestart. 

2.3. Kulturstudier förbehåller sig rätten att ändra studie-

avgiften. Om studieavgiften höjs ska studenten under-

rättas om detta senast fem (3) månader före studiestart.  

2.4. Studieavgiften inkluderar undervisning enligt studieplan 

samt logi. Undervisningsperioden är 10 eller 16 veckor. 

Inkvartering erbjuds fr.o.m. lördagen före första 

undervisningsdagen t.o.m. lördagen efter sista 

undervisningsdagen. Studenten betalar själv för extra 

övernattningar om resdatumen skulle medföra tidigare 

ankomst eller senare hemresa. Detta gäller även om 

Kulturstudier skulle rekommendera en resa som varar 

längre än 10 (16) veckor. 

2.5. Utöver de kostnader som anges under punkt 2.4 ovan, 

tillkommer andra utgifter. Vänligen observera att 

studieavgiften inte täcker flygresa, andra reskostnader, 

försäkring (se punkt 7), vaccination, visum, studie-

materiell samt utflykter och arrangemang som inte utgör 

en obligatorisk del av undervisningen. 

2.6. Kulturstudier förbehåller sig rätten att sätta olika priser i 

olika valutor. Vi reserverar oss för valutaförändringar som 

kan medföra att prisskillnaderna blir större än förväntat. 

Studenten ska betala den studieavgift som Kulturstudier 

har fastställt för det land där vederbörande mottar statlig 

studiefinansiering, i andra hand det land studenten är 

bosatt i. 

2.7. Kulturstudier har studieavgift i 4 valutor: SEK för svenska 

studenter, NOK för norska, DKK för danska och EUR för 

studenter från andra länder. 

2.8. Överskrids betalningsfristen för studieavgiften efter den 

första påminnelsen förloras studieplatsen och betalnings-

kravet överförs till normal rättslig indrivning. Om  

studenten inte betalar i rätt tid debiteras dröjsmålsränta 

enligt räntelagen [lag om räntor vid försenad betaling]. 

3. Finansiering 

3.1. Studenten ansvarar själv för att i rätt tid ansöka om 

studiestöd från Lånekassen, CSN, SU eller annat finans-

institut och för att villkoren för stöd uppfylls. 

Betalingsskyldigheten till Kulturstudier kvarstår även om 

studenten inte skulle uppfylla villkoren för att få 

studiestöd. 

4. Avanmälan/avbrott 

4.1. Avanmälan ska göras skriftligen till Kulturstudier på 

mail@kulturstudier.no. Depositionen återbetalas inte. 

4.2. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före den första 

planerade undervisningsdagen måste studenten betala 

10 000 NOK av studieavgiften till Kulturstudier. Beloppet 

tillgodoräknas studenten vid eventuella senare studier 

hos Kulturstudier. 

4.3. Vid avanmälan eller avbrott efter den första planerade 

undervisningsdagen behåller Kulturstudier hela studie-

avgiften. 

5. Kulturstudiers skyldigheter 

5.1. Kulturstudier har följande skyldigheter:  

(i) Sörja för att studiet genomförs i enlighet med studie-

planen. Universitetet kan dock göra ändringar om 

särskilda omständigheter kräver det. Om avvikelser sker 

från det planerade genomförandet ska Kulturstudier i 

rimligaste mån ombesörja att studenten åsamkas så 

ringa olägenhet som möjligt.  

(ii) Sörja för att universitetet är offentligt godkänt i dess 

hemland. 

(iii) I rimligaste mån vägleda studenter som har problem med 

studierna eller problem av social karaktär.  

(iv) Informera studenten om ändringar av planer och upplägg 

samt förmedla information av relevans för studierna. 

6. Studentens skyldigheter 

6.1. Studenten har följande skyldigheter: 

(i) Betala inom de frister som har meddelats. 

(ii) Teckna försäkring i överensstämmelse med angivna 

villkor (se punkt 7). 

(iii) Rätta sig efter nationella och lokala myndigheters regler 

och bestämmelser, samt reglerna för Kulturstudiers 

studiecenter (se punkt 11). 

(iv) Uppträda på ett sådant sätt att medstudenter inte 

generas. 

(v) Infinna sig till studiestart enligt anvisningarna från Kultur-

studier.  

(vi) Försäkra sig om att de ämnen studenten studerar via 

Kulturstudier passar in i en eventuell bachelor eller 

mastergrad. 

6.2. Mobbning och rasism tolereras inte. 

6.3. Om studenten försummar sina skyldigheter kan hon/han 

nekas delta i Kulturstudiers aktiviteter och avvisas från 

kursen utan återbetalning av studieavgiften. 

6.4. Kulturstudier förbehåller sig rätten att använda examenssvar 

anonymt i framtida undervisningssammanhang. 

7. Försäkring 

7.1. Studenter är förpliktade att köpa försäkring som täcker 

hälsa under hela utlandsvistelsen. 

7.2. Kulturstudier åtar sig inte något ansvar, oavsett orsak, 

om studenten drabbas av sjukdom, olycka eller förlust av 

tillgångar som inte täcks av försäkringen. Kulturstudier 

kan i sistnämnda fall vara behjälplig med praktisk 
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assistans i rimlig utsträckning, men studenten måste 

själv täcka alla utgifter.  

8. Resan 

8.1. Kulturstudier ansvarar inte för studenternas flygbiljetter. 

8.2. Studenten är själv ansvarig för nödvändiga rese-

handlingar som flygbiljetter, pass och visum, och att 

visum utfärdats. Kulturstudier friskriver sig från ansvar för 

alla förluster som kan tänkas uppstå som följd av 

bristande visumutfärdande eller andra omständigheter 

som medför att resan inte kan genomföras.  

9. Kulturstudiers rätt att inställa  

9.1. Kulturstudier förbehåller sig rätten att ställa in en kurs 

som följd av för få deltagare eller avbryta/ställa in av 

andra omständigheter utom Kulturstudiers kontroll, så 

som, men inte begränsat till, krig eller krigstillstånd, 

naturkatstrof, epidemi, arbetskonflikter eller motsvarande 

som gör det oförsvarligt att genomföra kursen, andra 

förhållanden på studieorten som utgör eller kan utgöra 

risk för liv och hälsa, och övriga förhållanden på 

studieorten som gör det orimligt att kräva att avtalet ska 

fullgöras. 

9.2. Om en kurs ställs in som följd av för få deltagare ska 

studenten informeras om detta så snart som möjligt och 

senast 30 dagar före studiestart.  

9.3. Om ovannämnda omständigheter inträffar har Kultur-

studier rätt att genomföra undervisningen på en annan 

studieort eller som distansstudier. Om undervisning inte 

tillhandahålls har studenten rätt till återbetalning av 

studieavgiften.   

10. Inkvartering 

10.1. Kulturstudier erbjuder inkvartering på studieorterna.  

10.2. Studenten kan avbeställa inkvarteringen om det önskas 

men måste meddela Kulturstudier om detta senast 30 

dagar före första undervisningsdagen. Studieavgiften 

reduceras då med ett belopp som motsvarar Kultur-

studiers besparing. Avbeställning enligt denna bestäm-

melse medför inte reducering av studieavgiften. 

Studenten måste själv täcka kostnaden för eventuellt 

alternativt boende. 

10.3. Singelrum tillhandahålls mot en extra avgift som måste 

vara inbetald med samma betalningsfrist som gäller för 

studieavgiften. 

10.4. Studenter som avbryter studierna eller avstängs från 

undervisningen i enlighet med punkt 6.3 eller 11.9 måste 

flytta ut ur boendet och kan inte kräva återbetalning av 

studieavgiften. 

11. Regler för Kulturstudiers studiecenter 

11.1. Studenten får inte uppträda på ett sätt som negativt 

inverkar på övriga deltagares utbyte av undervisning och 

trivsel. 

11.2. Studenten måste visa andra boende hänsyn och ha 

respekt för lugn och ro, ordning och andras egendom. 

11.3. Kulturstudier ansvarar inte för studentens egendom. 

11.4. Studenten måste rätta sig efter de regler som anges i 

respektive bostad. Bryter man mot bostadsreglerna eller 

landets lagar är det grund till uteslutning från 

undervisning och från bostaden. 

11.5. Studenterna är skyldiga att följa reglerverk vid univer-

sitetet/högskolan som äger eller är kopplat till kurserna. 

11.6. Undervisningen är obligatorisk. Studenten är skyldig att 

lämna besked vid frånvaro från undervisningen. 

Studenten ansvarar själv för inköp av nödvändig litteratur 

och studiemateriel och för att hålla sig informerad om 

deadlines för inlämnandet av obligatoriska uppgifter. 

11.7. Vid osäkerhet beträffande studentens fysiska eller 

psykiska hälsa reserverar sig Kulturstudier rätten att 

kontakta anhöriga eller målsmän. Studenten kan också 

anmodas om att kontakta Kulturstudiers läkare. Om 

studenten inte följer denna anmodan eller läkare avråder 

från vidare studier, måste studenten resa hem och 

bekosta hemresan själv. 

11.8. Gäster kan endast tas med till boende eller studiecenter 

om husvärd eller Kulturstudier har givit sitt tillstånd.  

11.9. Studenten är skyldig att rätta sig efter Kulturstudiers 

beslut. Om studenten underlåter att följa Kulturstudiers 

beslut kan Kulturstudier besluta att studenten stängs av 

från kursen och boendet utan att studieavgiften 

återbetalas. 

12. Ersättningsansvar 

12.1. Studenten kan bli ersättningsansvarig om hon/han har 

gjort sig skyldig till förlust eller skada för Kulturstudier, 

som förstörelse och/eller skadegörelse på inventarier 

eller egendom. 

12.2. Kulturstudier friskriver sig från ersättningsansvar för 

förlust eller skada som beror på omständigheter som är 

utom Kulturstudiers kontroll. Vidare friskriver Kultur-

studier sig från allt ansvar för indirekta förluster.  

12.3. Kulturstudier friskriver sig också från ansvar för 

eventuella felaktigheter och brister i Kulturstudiers 

allmänna informationsmateriel och information på hem-

sidorna.  

13. Klagomål 

13.1. Klagomål ska framföras skriftligen till Kulturstudier. Detta 

gäller alla klagomål i samband med boende, mat eller 

andra förhållanden som gäller Kulturstudiers studier/ 

studiecenter. Klagomål lämnas till Kulturstudiers 

representant på studieorten och till Kulturstudiers       

e-postadress: mail@kulturstudier.no. Studenten förlorar 

sin rätt att påtala fel om hon/han inte lämnar besked om 

bristen snarast och utan oskäligt dröjsmål. Samtidigt 

måste studenten meddela hur felet eller bristen kan 

avhjälpas. 

13.2. Norsk lag ska tillämpas och Oslo tingrett är laga domstol. 
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