
     
  

Unntatt offentlighet Studiekontrakt – fagskolestudenter Unntatt offentlighet 

Returfrist: Senest 10 dager etter første skoledag til digital postadresse fagskolen.innlandet#VUJ0 

… eller fysisk i servicetorget hos Fagskolen Innlandet 

 

Det er inngått avtale om utdanning ved Fagskolen Innlandet på  ved _____________  
 Linje      Studiested 

 
mellom Fagskolen Innlandet og  i henhold til vilkår på neste side. 

Student 

 

Adresse:  Postnr./sted:  
 

Personnr. (11 siffer):  Mobilnummer:    
 

E-postadresse:   
 

 
 

Studieavgift – se punkt 7 på neste side. 

Eventuelle andre kostnader som pc, bøker og programlisenser kommer i tillegg. 

 

 

Fylles ut dersom du ikke skal betale selv: 

 
 

Merknader 

 
 
 

Dato: /  
 
 
 
 

         Signatur student 

 

 

 

 
Firmanavn:    

Organisasjonsnr.:    

Kontaktperson:    

Fakturaadresse:   

Postnr.: Poststed:   

E-post:     

 

Underskrift firma:   



     
 

 

Vilkår for studiekontrakt mellom student og Fagskolen Innlandet 
 

1  FORPLI KTENDE KONTRA KT  

Kontrakten er bindende fra det tidspunkt kontrakten er returnert til 
Fagskolen Innlandets digipostadresse: fagskolen.innlandet#VUJ0
 
2  BETA LI NGSFORPLI KTELSER  
Studenten skal betale semesteravgift, studieavgift og andre avgifter i 

samsvar med de betingelser som er anført i kontrakten. 
 
3 SKOLENS A NSVA R  
Skolen skal tilby utdanningen i samsvar med gjeldende studieplan. 
Skolen kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. 

Skolen forbeholder seg retten til å avlyse studiet som følge av liten 
deltakelse eller av andre årsaker som er utenfor skolens kontroll. 
 

4 STUDENT ENS A NSVA R  
Studenten skal sette seg inn i og følge skolens reglement. 

 
Studenten må møte presis til opplæringen. Fravær skal varsles faglærer 
før undervisningen starter. Studenten skal delta aktivt i all undervisning 
i den form den blir gitt, og skal levere arbeidskrav og andre arbeider 

innenfor gjeldende frister. 
 
Studenten plikter å holde seg orientert om hva som legges ut på 
skolens læringsplattform Canvas. Alle studenter får også tildelt en egen 
e-postadresse som benyttes til kommunikasjon med lærer og skole. 

Informasjon som er lagt ut på Canvas, sendt studenten på skole-epost 
eller i digital postkasse, er å anse som meddelt. 
Det er ikke anledning til å sette opp automatisk videresending av e-
post. 
 

Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon som 
tilhører skolen, eventuelt noen skolen har avtale med, må ikke 
forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra 
skolen. 
 

Dersom studenten har et spesielt behov for tilrettelegging, ber vi om at 
dette oppgis i kontrakten under «Merknader». 
 

5  STUDI EA VBRUDD  
 

5.1  STUDEN TENS STUDI EA VBRUDD  
Selv om oppsigelse av studieplass skjer i løpet av et semester, skal 
semesteret betales fullt ut.  
 

Skolen vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende 
grunner, og etter skriftlig søknad fra studenten, kunne godkjenne 
midlertidig avbrudd i studiet. 
 
Ved avbrudd som følge av innkalling til militær- eller siviltjeneste, har 

studenten rett til å foreta midlertidig avbrudd i studiet. Skolen må 
varsles skriftlig med dokumentasjon. 
 

5.2  FORMKRA V 
Dersom studenten avbryter studiet midlertidig, eller sier fra seg 

studieplassen, skal skriftlig oppsigelse sendes snarest mulig på e-post 
til: firmapost@fagskolen-innlandet.no 
 

6 MI SLI GHOLD A V KONTRA KTEN  

 

6.1  SKOLENS MI SLI GHOLD  
Dersom skolen misligholder kontrakten har skolen rett til å kompensere 
dette i form av supplerende eller alternativt, relevant opplæringstilbud. 
Så fremt ikke forholdet kan utbedres, kan studenten enten kreve 

prisavslag eller heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig 
mislighold fra skolens side. Melding om slik heving må gis skolen innen 
rimelig tid. 
 
Eventuelle erstatningskrav følger alminnelige erstatningsrettslige 

prinsipper som ved forbrukerkjøp. 
 
6.2  STUDEN TENS MI SLI GHOLD  
Ved manglende betaling følges Innlandets fylkeskommunes rutiner for 

varsling og inndrivelse og neste semester kan ikke 
påbegynnes. Vitnemål vil ikke bli utstedt før alle betalingsforpliktelser er 
innfridd.  Ved manglende deltakelse og gjennomføring av arbeidskrav, 
gjelder skolens rutiner for varsler og sluttmelding. Ved karakteren F 

eller ikke bestått/ikke vurdering i emne eller eksamen, mister man 
studieretten fra kommende semester, og studenten må etter søknad til 
rektor, gjøre egen avtale med skolen for videre studieprogresjon. 

 
 
7 STUDI EA VGI FT  
De ulike satsene for betaling fastsettes årlig og er for tiden: 
 

Utdanning Studieavgift pr. skoleår 

Tekniske utdanninger, heltid 1.700 kr* 

Helsefagutdanninger (deltid 
og nettbasert med samlinger) 

350 kr** 

Nettbaserte studier med 
samlinger 

15.000 kr *** 

Landbruk, nettbasert med 

samlinger 

5.000 kr. Faktureres av 

studiested 

3- og 4-årig deltidsutdanning 15.000 kr *** 

 
* Studieavgiften dekker avgift til Studentsamskipnaden i Trondheim 
(SiT) med kr. 1.200, medlemsavgift i Organisasjon for Norske 
Fagskolestudenter (ONF) med kr. 170,- og andre administrative 
kostnader. Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i 

servicetorget. 
 
** På deltidsstudier som ikke gir medlemskap i SiT, er studieavgift kr. 
350,- pr skoleår. Studieavgiften betales på skolens betalingsautomat i 

servicetorget for studiested Gjøvik eller via tilsendt faktura for andre 
studiesteder. 
 
*** Studieavgfiten faktureres i oktober og februar. 
 

8 ØVRI GE UTGI FT ER  
De ulike satsene for betaling fastsettes årlig og er for tiden: 
 
Kopiering: Studentene kan ta utskrifter og kopiere på skolens 
maskiner. Prisene pr. side er kr. 0,20 for svart/hvitt og kr. 0,50 for 

farger. Skolen fakturerer etterskuddsvis hvert skoleår. Eksterne 
skolesteder har egne ordninger for kopiering. 
 
Eksamen: Det er ingen eksamensavgift for ordinær eksamen. 
 

En student som er vurdert til ikke bestått eller som hadde gyldig fravær 
ved ordinær eksamen, vil tilbys ny eksamen ved neste 
eksamensperiode. Benyttes ikke dette tilbudet, vil det påløpe en 
eksamensavgift ved ny eksamen. 

 
En student som har bestått, kan søke om å få gå opp til ny eksamen 
ved neste eksamensperiode for å forbedre eksamenskarakteren. 
Studenten vil da måtte betale en eksamensavgift. 
 

Eksamensavgiften fastsettes årlig av skolen. 
 
Nytt vitnemål: Studenter kan få duplikat av vitnemål/karakterutskrift 
mot et gebyr på kr 500,-. 
 

9 SA MTYKK E 
Ved å underskive denne kontrakten samtykker du i at bilde, din skole e-
post, mobiltelefonnummer og klassetilhørighet gjøres søkbare for 
Innlandet fylkeskommunes ansatte og studenter. Unntak kan gjøres i 
helt spesielle tilfeller. Etter endt studieløp slettes all personlig 

informasjon som skolen ikke er lovpålagt å beholde. 
 
Behov for identifisering og kontroll gjør at Fagskolen Innlandet krever 
portrettbilde av samtlige studenter. Portrettbildet tar studenten selv 

med sin egen mobiltelefon og laster bildet opp i student-ID-appen 
PocketID. Appen kan lastes ned fra Appstore og Google Play. Bildet 
benyttes i skolens elektroniske systemer, til å lage klassekart o.l. 

mailto:firmapost@fagskolen-innlandet.no
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