
OM KURSAVGIFTEN 
– Ledningsgruppen 1 februari 2012 
– MiD:s beredning 8 februari 2012
– MiD:s styrelse 21 februari 2012

Kursavgiften, som är 10 000 kr totalt per år, be-
står av tre delar (punkt 1-2 nedan): 

1. Anmälningsavgiften
När du fått besked om antagningen, måste du 
bekräfta din plats.

Detta gör du genom att betala in 1 000 kronor 
på bankgirokonto 5541-9980 eller plusgirokonto 
56 89 64-1 senast det datum som anges i antag-
ningsbeskedet. Detta är en del av utbildningens 
totala avgift.

När du betalat anmälningsavgiften har du ac-
cepterat din plats. Observera att din anmälan då 
är bindande.

2. Terminsavgifter höst och vår
I anslutning till skolstarten får du en faktura för 
höstterminen på 4 500 kronor. Den ska betalas 
senast det datum som anges på fakturan. Om 
du behöver anstånd med betalningen därför att 
CSN-betalningen dröjt, måste du kontakta sko-
lans expedition.

I januari får du en ny faktura för vårterminen 
på 4 500 kronor. Den ska betalas på motsvarande 
sätt som för höstterminen.

Andra läsåret gäller samma förfaringssätt som 
år 1. Du faktureras då 5 000 kr per termin.
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3. Om du ångrar dig
Om du, efter att ha betalat anmälningsavgif-
ten om 1 000 kronor, ändrar dig och inte vill gå 
utbildningen, måste du skicka en skriftlig avan-
mälan till skolan senast 21 dagar innan utbild-
ningen startar för höstterminen. Därmed kan den 
plats du avstår erbjudas sökande i reservlistan. 
Anmälningsavgiften återbetalas inte om du ång-
rar dig, även om du gjort en skriftlig avanmälan.

Om du avanmäler senare än en vecka före ut-
bildningens start eller inte kommer till uppropet 
debiteras du utbildningens totala årsavgift om 10 
000 kronor. Samma sak gäller om utbildningen 
avbryts under pågående läsår, undantag från 
detta kan ske vid sjukdom/avflyttning.

4. Om du avbryter utbildningen på grund av 
sjukdom
Om du måste avbryta din utbildning p g a lång-
varig sjukdom, debiteras du för den undervisning 
som ägt rum innan du gjort en skriftlig avan-
mälan till skolan. Långvarig sjukdom ska kunna 
styrkas med läkarintyg.

Avbryter du utbildningen under läsåret av 
annan orsak än styrkt sjukdom, debiteras du för 
utbildningens totala avgift om 10 000 kronor.

5. Tvist
Vid tvist om betalningsskyldigheten hänvisar vi 
till Allmänna ReklamationsNämnden, ARN (www.
arn.se).


