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Påmelding
Når Kulturstudier har mottatt utfylt søknadsskjema vil
Kulturstudier sende et ikke bindende tilbud om studieplass sammen med en faktura på kr 2000 per semester
(depositum). Påmeldingen er bindende for studenten så
snart depositumet er innbetalt. Kulturstudier må ha
mottatt depositumet før endelig og bindende bekreftelse
på studieplass kan gis fra Kulturstudier. Ved
plassmangel prioriteres studenter som har betalt
depositum først.
Innbetalt depositum kommer til fradrag fra studiegebyret. Kulturstudier beholder det innbetalte depositumet dersom studenten trekker seg, men studenten vil
ha dette til gode for eventuelle senere studier ved
Kulturstudier.
Opptak forutsetter at studenten oppfyller kravene til
Generell Studiekompetanse og eventuelle øvrige
forkunnskaper på det enkelte emne.
Dersom Kulturstudier er i tvil om studenten har god nok
psykisk eller fysisk helse til å gjennomføre studiet, kan
det kreves legeattest.
Studiegebyret
Studiegebyret fremkommer i Kulturstudiers tilbud om
studieplass.
Studiegebyret skal innbetales to (2) uker før
undervisningsstart.
Kulturstudier forbeholder seg rett til å endre studiegebyret. Økning av studiegebyret skal meddeles
studenten senest tre (3) måneder før studiestart.
Studiegebyret inkluderer undervisning i henhold til
studieplan, og overnatting. Undervisningsperioden er 10
eller 16 uker. Innkvartering tilbys fra lørdagen før første
undervisningsdag og til lørdagen etter siste
undervisningsdag, og studenten må selv betale for all
ekstra overnatting dersom reisedatoer skulle medføre
tidligere ankomst eller senere hjemreise. Dette gjelder
selv om Kulturstudier skulle anbefale en reiserute på
mer enn 10 (16) uker.
Andre kostnader enn de som er angitt i pkt. 2.4 kommer
i tillegg. Herunder presiseres at studiegebyret ikke
dekker flyreise, andre reisekostnader, forsikring (se pkt.
7), vaksinasjon, visum, studiemateriell, eller utflukter og
arrangementer som ikke er en obligatorisk del av undervisningen.
Kulturstudier forbeholder seg retten til å prise studiene
ulikt i ulik valuta. Vi tar forbehold om valutaendringer
som fører til at forskjellene i pris blir større enn
forventet. Studentene er pålagt å betale studiegebyret
som Kulturstudier har fastsatt for det landet studenten
mottar offentlig studiefinansiering i, sekundært det land
studenten er bosatt i.
Kulturstudier har studiegebyr i 4 valutaer: SEK for
svenske studenter, NOK for norske, DKK for Danske,
og EUR for studenter fra øvrige land.
Oversittelse av betalingsfristen for studiegebyret etter
første gangs purring medfører tap av studieplassen og
ordinær rettslig inndrivelse. Dersom studenten ikke
betaler innen rett tid påløper renter i hht lov om renter
ved forsinket betaling.
Finansiering
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Studenten er selv ansvarlig for å søke om studiestøtte til
rett tid ved Lånekassen, CSN, SU eller annen finansieringsinstitusjon og for at vilkårene for støtte er
oppfylt. Betalingsplikten til Kulturstudier frafalles ikke
som følge av at studenten likevel ikke oppfyller kravene
til studiestøtte.
Avmelding/avbrudd
Avmelding må gjøres skriftlig til Kulturstudier på
mail@kulturstudier.no. Depositumet er ikke refunderbart.
Ved avmelding mindre enn 30 dager før første planlagte
undervisningsdag må studenten betale kr 10 000 av
studiegebyret til Kulturstudier.
Ved avmelding eller avbrudd etter første planlagte
undervisningsdag, beholder Kulturstudier hele studiegebyret.
Kulturstudiers plikter
Kulturstudier er ansvarlig for:
Å følge opp ovenfor universitetet at studiet blir gjennomført i henhold til studieplanen. Universitetet kan
likevel foreta endringer dersom særlige forhold tilsier
det. I de tilfeller hvor det er avvik fra den planlagte
gjennomføringen, skal Kulturstudier i rimelig utstrekning
sørge for at studenten blir utsatt for minst mulig ulempe.
Å sørge for at universitetet har offentlig godkjenning i
dets hjemland.
Å, i rimelig utstrekning, veilede den enkelte student ved
problemer av faglig og sosial art.
Å informere studenten om endringer i planer og opplegg
samt formidle opplysninger med relevans for studiet.
Studentens plikter
Studenten er ansvarlig for:
Å overholde de betalingsfristene som er meddelt.
Å tegne en forsikringsavtale i overensstemmelse med
angitte vilkår (se pkt 7).
Å rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt
av nasjonale og lokale myndigheter, samt regler for
Kulturstudiers studiesenter (se pkt. 11).
Å opptre på en slik måte at studenten ikke er til
sjenanse for medstudenter.
Å møte ved studiestart etter de anvisninger som gis av
Kulturstudier.
Å påse at de fag studenten studerer via Kulturstudier
passer inn i en eventuell bachelor eller mastergrad.
Mobbing og rasisme tolereres ikke.
Ved tilsidesettelse av pliktene kan studenten nektes å
delta på Kulturstudiers aktiviteter og bortvises fra
studieprogrammet uten at studenten kan kreve studiegebyret refundert.
Kulturstudier forbeholder seg retten til å bruke
eksamensbesvarelser anonymt i fremtidig undervisningssammenheng.
Forsikring
Studenter er forpliktet til å kjøpe forsikring som dekker
helse under hele utenlandsoppholdet.
Kulturstudier påtar seg ikke ansvar, uansett årsak,
dersom studenten studenten rammes av sykdom,
ulykke eller tap av formuesgoder som ikke dekkes av
forsikringen. Kulturstudier kan i sistnevnte tilfelle i
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rimelig utstrekning være behjelpelig med praktisk
assistanse, men studenten må selv dekke alle utgifter.
Reisen
Kulturstudier har intet ansvar for studentenes flybilletter.
Studenten er selv ansvarlig for de nødvendige papirer
for reise som flybillett, pass, visum og at visum blir
utstedt. Kulturstudier fraskriver seg ansvar for ethvert
tap som måtte oppstå som følge av manglende
visumutstedelse eller øvrige forhold som medfører at
reisen endres eller ikke kan gjennomføres.
Kulturstudiers rett til å avlyse
Kulturstudier forbeholder seg retten til å avlyse studiet
som følge av for liten deltakelse, eller avbryte/avlyse
som følge av andre årsaker som er utenfor Kulturstudiers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, krig
eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter, visumnekt eller tilsvarende som gjør det
uforsvarlig å avvikle kurset, andre forhold på studiestedet som representerer eller kan representere fare for
liv og helse og øvrige forhold på studiestedet som gjør
det urimelig å kreve at avtalen oppfylles.
Avlysning som følge av liten deltakelse skal underrettes
studenten så snart som mulig, og senest innen 30 dager
før studiestart.
Dersom ovenfor nevnte forhold inntreffer, har Kulturstudier rett til å gjennomføre undervisningen på et annet
studiested eller som fjernstudium. Hvis ikke undervisningen tilbys, har studenten krav på tilbakebetaling
av studiegebyret.
Innkvartering
Kulturstudier tilbyr innkvartering på studiestedene.
Studenten kan gjøre avkall på innkvartering dersom
dette meldes til Kulturstudier senest 30 dager før første
undervisningsdag, og studiegebyret reduseres da
tilsvarende Kulturstudiers besparelse. Avkall på innkvarteringer etter dette medfører ikke reduksjon av
studiegebyret. Studenten må selv dekke kostnader for
eventuell alternativ innkvartering.
Enkeltrom tilbys mot ekstra betaling, som må være
innbetalt innen samme ordinære frist som gjelder for
studiegebyret.
Studenter som avbryter studiene eller ekskluderes etter
pkt. 6.3 eller 11.9 må flytte ut av bostedet uten krav på
refusjon av studiegebyret.
Regler for Kulturstudiers studiesentre
Studenten må ikke opptre på en måte som er egnet til å
redusere øvrige deltakeres utbytte av undervisning og
trivsel.
Studenten må vise hensyn til andre beboere og ha
respekt for ro, orden og andres eiendeler.
Kulturstudier tar ikke ansvar for studentens eiendeler.
En deltaker må innrette seg etter angitte husregler ved
det enkelte bosted. Brudd på husregler eller landets
lover er grunn til utvisning fra undervisning og bosted.
Studentene plikter å følge reglement ved universitetet
/Høgskolen som eier eller er tilknyttet studiet.
Undervisningen er obligatorisk. Studenten plikter å
melde fra dersom studenten uteblir fra undervisningen.
Studenten er selv ansvarlig for innkjøp av nødvendig
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litteratur og studiemateriell, og for å ha oversikt over
frister for obligatoriske innleveringer.
Ved bekymring om studentens fysiske eller psykiske
helse forbeholder Kulturstudier seg retten til å kontakte
pårørende eller foresatte. Studenten kan også anmodes
om å kontakte lege. Hvis studenten ikke etterkommer
anmodningen, eller lege fraråder videre studier, må
studenten reise hjem for egen regning.
Gjester kan kun medbringes på bosted eller studiested
etter tillatelse fra husverten eller Kulturstudier.
Studenten plikter å rette seg etter pålegg fra Kulturstudier. Ved brudd kan Kulturstudier ta beslutning om
bortvisning fra studiet og bosted uten at studiegebyret
blir refundert.
Erstatningsansvar
Studenten kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun
er skyld i tap eller skade hos Kulturstudier, herunder
ved ødeleggelser og/eller hærverk på innbo eller
eiendom.
Kulturstudier fraskriver seg erstatningsansvar for tap
eller skade som skyldes forhold som er utenfor Kulturstudiers kontroll. Videre fraskriver Kulturstudier seg
ethvert ansvar for indirekte tap.
Kulturstudier fraskriver seg også ansvar for mulige feil
og mangler i Kulturstudiers generelle informasjonsmateriell og på nettsidene.
Klager
Klager må fremsettes skriftlig til Kulturstudier. Dette
gjelder alle klager i forbindelse med bosted, mat eller
andre forhold knyttet til Kulturstudiers studier/studiesteder. Klagen fremsettes for Kulturstudiers representant på studiestedet og til Kulturstudiers e-postadresse:
mail@kulturstudier.no. Studenten taper sin rett til å
gjøre en mangel gjeldende hvis han/hun ikke gir
melding om mangelen snarest og uten unødig opphold.
Samtidig må studenten meddele hva som eventuelt
kreves.
Forholdet reguleres av norsk rett, og Oslo tingrett
vedtas som verneting.
Spesielle vilkår høsten 2021
Vietnam: studentene må forplikte seg til å betale til
sammen 25 % av nettstudiet hvis man trekker seg fra
studiet etter 1. august 2021 (NOK 9 750). Hvis du
ombestemmer deg etter 1. september 2021 må du
betale hele nettstudiet på NOK 39 000.
Costa Rica: Studentene må forplikte seg til å betale til
sammen 25 % av nettstudiet hvis man trekker seg fra
studiet etter 10. juli 2021. Hvis du ombestemmer deg
etter 1. august 2021 må du betale hele nettstudiet på
NOK 37 000
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