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Kontrakten signeres i to eksemplarer og sendes Fagskolen Rogaland, Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger, eller 
skannes i farge til PDF og sendes til fagskolen@skole.rogfk.no.  
Merk epost med emnet «studiekontrakt» + årstall + studentnavn. 

 

 

 

 

 

 

STUDIEKONTRAKT 
  

mailto:fagskolen@skole.rogfk.no


Studiekontrakt - dokumentnr 3.1.5.-1, revidert 28.06.2022 
 

Side 2 av 5 

STUDIEKONTRAKT 

Avtaleparter 
Avtale om vilkår for studiegjennomføring er inngått mellom Fagskolen Rogaland og  
 
studentens navn: ______________________________________________________________  
 
for utdanningsprogrammet ______________________________________________________ 
 
 

Avtalens varighet 
 

Avtalen gjelder for studieåret/-ene: ___________________________ 
 
Spesifiser eventuelt fra dato: _____________ til dato: ____________ 
 
 

Personopplysninger student 
 

Adresse: _____________________________________________________________________  
  
Postnr. /-sted: ________________________________________________________________  
  
Fødselsnummer (dd.mm.åå): ____.____.____  Personnummer (5 siffer): _________________ 
  
E-postadresse: ________________________  Mobilnummer: _________________________ 
 
 

Betalingsforpliktelser 
 

Dokumentavgift:     kr. __________ 
For deltid/nettbasert: egenandel, per år:  kr. __________ 
Eventuelle andre kostnader:    kr. __________  
 
 
 

Signatur og samtykke 
 

Ved å signere denne studiekontrakten erkjenner jeg å ha lest og akseptert vilkårene for å motta plass 
og gjort meg kjent med de rettigheter og plikter jeg har som student ved Fagskolene Rogaland slik de 
framgår av denne kontrakt, aktuell studieplan og forskrift for Fagskolen Rogaland. Merk at 
dokumentavgiften og egenandel kan bli justert fra et år til et annet. Jeg samtykker samtidig til at 
Fagskolen Rogaland kan behandle mine personopplysninger som samles i studietiden for å ivareta 
studentforholdet, skolens ansvar i h.h.t. lov og forskrift og dokumentere studieforløpet, jf. fagskolens 
personvernpolicy. 
 
Sted og dato:  
 
 
_______________________     _______________________ 

Signatur student      Avdelingsleder 
        Fagskolen Rogaland 
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1. Kontraktens gyldighet 

Vilkårene i denne kontrakten gjelder for alle ordinære utdanningstilbud med fastsatt startdato 
ved Fagskolen Rogaland, om ikke annet er angitt i det enkelte tilbud som er lyst ut. For kurs 
med løpende oppstart gjelder egne vilkår. Angrerettloven §21 om 14 dager angrefrist gjelder.  

2. Forpliktende kontrakt 

Kontrakten er bindende fra det tidspunkt begge parter har undertegnet den. Dersom 
kontrakten ikke er signert og returnert skolen innen 14 dager etter oppstart, kan du miste 
studieplassen. 

3. Betalingsforpliktelser 

Studenten skal betale dokumentavgift og egenandeler i samsvar med de betingelser som er 
anført i kontrakten, jfr. disse vilkårenes side 2. 
Egenandelen og andre avgifter som spesifisert på kontraktens side 2 forfaller til betaling ved 
mottatt fakturas betalingsfrist. Merk: Uteblitt betaling eller betaling etter frist regnes som 
studieavbrudd og fører til tap av studieplass. 
Kontrakten er personlig og kan ikke overdras til andre. Dersom andre, for eksempel 
arbeidsgiver eller NAV, skal dekke egenandel helt eller delvis, må denne med-signere 
kontrakten. 

4. Skolens ansvar 

Skolen skal gjennomføre utdanningen i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt 
studenten. Skolen kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. Vesentlige 
endringer i utdanningstilbudet skjer i tråd med NOKUTs bestemmelser om akkreditering. 
Skolen forbeholder seg retten til å avlyse studiet som følge av liten deltakelse eller av andre 
årsaker som er utenfor skolens kontroll. I slike tilfeller vil studenten utelukkende få refundert 
innbetalte dokumentavgift - og egenandel. Dersom skolen avlyser studietilbudet som følge av 
liten deltakelse må varsel om avlysing sendes studenten så tidlig som mulig og senest innen 1 
uke før studiestart. 

5. Studentens ansvar 

Studenten skal sette seg inn i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen 
Rogaland, aktuell studieplan samt frister fastsatt av fagskolen - samt øvrige relevante 
reglement og bestemmelser for Fagskolen Rogaland slik disse til enhver tid fastsettes av 
skolen, og skal følge disse. Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon 
som tilhører skolen, ev. andre skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på 
forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen. Adresseendring og ny kontaktinfo som 
epost og mobil må straks meldes skolen skriftlig. 
 

6. Studieavbrudd 

6.1 Studentens studieavbrudd 
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a) Gjelder offentlig finansierte studieplasser: Ved oppsigelse av studieplass før 
studieoppstart vil studenten ikke bli avkrevd noen avgifter. Ved oppsigelse av 
studieplass etter oppstart, må studenten betale dokumentavgiften i sin helhet. Merk at 
oppsigelse av studieplass mindre enn en uke før start telles som et forsøk, jfr. forskrift 
for Fagskolen Rogaland § 5-4 (3) (Rett til å gå opp til eksamen). 

b) Gjelder for studieplasser med egenandel (helt eller delvis): Det utstedes faktura for 
hvert studieår. Ved avbrudd etter angrefristen (dvs. 14 dager fra første studiestart) må 
studenten betale avtalte kostnader i sin helhet for det påbegynte studieåret. For 
påfølgende studieår gjelder ingen angrefrist. 

c) Skolen vil ved sykdom eller ved andre tungtveiende grunner etter skriftlig og 
dokumentert søknad kunne godkjenne midlertidig avbrudd i studiet. Utdelt materiale 
skal i slike tilfeller leveres tilbake til skolen. Merk at skolen vil måtte ta forbehold om 
oppstart og ledige plasser. 

d) Ved avbrudd som følge av innkalling til militærtjeneste har studenten rett til å foreta 
midlertidig avbrudd i studiet dersom militærtjenesten gjør det umulig å gjennomføre 
studiet i henhold til opprinnelige planer, og studenten vil ha rett på prioritert plass ved 
neste oppstart. Merk at skolen vil måtte ta forbehold om oppstart. Skriftlig 
permisjonssøknad sendes med kopi av innkallingsbrev. 

6.2 Formkrav 

Dersom studenten avbryter studiet midlertidig eller sier fra seg studieplassen, skal skriftlig, 
datert varsel om dette sendes skolens administrasjon med kopi til avdelingsleder. 

6.3 Bevisbyrde 

Studenten har bevisbyrden og må godtgjøre årsaken til studieavbrudd for de tilfeller hvor 
studenten har rett til midlertidig eller endelig avbrudd etter punkt 6.1.  

 
7. Mislighold av kontrakten 

7.1 Skolens mislighold 

Dersom skolen misligholder kontrakten ved at den ikke gir det studietilbudet, eventuelt ikke 
den kvalitet på dette, som studenten har krav på etter kontrakten, har skolen rett til å 
kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Såfremt 
ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan studenten heve kontrakten dersom 
det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Melding om slik heving må gis skolen 
innen rimelig tid, og meldingen skal være skriftlig. Skolen vil da refundere betalte avgifter.  

7.2 Studentens mislighold 

Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av dokumentavgift, egenandel eller andre avtalte 
kostnader til skolen, skal studenten betale rente i henhold til Forsinkelsesrenteloven, og 
purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr på kroner 60. Er ikke kravet betalt innen 14 
dager etter purring er sendt, vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til 
Inkassoloven. Ved vesentlig mislighold av kontrakten fra studentens side, kan skolen heve 
den etter forutgående varsel. Skolen skal skriftlig gi melding om slik heving.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-12-17-100
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/1989-07-14-553
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8. Anke til klagenemnd 

Dersom en tvist mellom skolen og en student ikke kan løses i minnelighet, kan studenten 
påklage saken skriftlig til skolens styre, deretter lokal klagenemnd og endelig nasjonal 
klagenemnd, jfr. Forskrift for Fagskolen Rogaland kapittel 8. Alle klager skal sendes 
Fagskolen Rogaland, jfr. Forskrift for fagskolen Rogaland § 8-2. 
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