
GENERELLE VILKÅR FOR STUDIEPLADS HOS KULTURSTUDIER AS 

 

1. Tilmelding 
1.1. Når Kulturstudier har modtaget det udfyldte ansøg-

ningsskema, vil Kulturstudier sende et ikke bindende 

tilbud om studieplads sammen med en faktura på DKK 

2000 pr. semester (depositum). Tilmeldingen er 

bindende for den studerende, når denne har indbetalt sit 

depositum. Kulturstudier skal have modtaget depositum, 

før Kulturstudier kan afgive en endelig og bindende 

bekræftelse af studiepladsen. Er der mangel på ledige 

pladser, prioriteres de studerende, der har indbetalt 

depositum først.  

1.2. Det indbetalte depositum vil blive fratrukket studie-

gebyret. Kulturstudier beholder det indbetalte deposi-

tum, hvis den studerende trækker sig, men den studer-

ende vil have dette depositum til gode til eventuelle 

senere studier ved Kulturstudier. 

1.3. Optagelse forudsætter, at den studerende opfylder 

kravene til "generel studiekompetence”/bestået student-

ereksamen eller eventuelle øvrige faglige krav til det 

enkelte fag.  

1.4. Hvis Kulturstudier er i tvivl om, hvorvidt den studerende 

har et tilstrækkeligt psykisk eller fysisk helbred til at 

gennemføre studiet, kan Kulturstudier kræve, at der 

fremlægges en lægeattest. 

2. Studiegebyret 
2.1. Opkrævning af studiegebyret fremsendes sammen med 

Kulturstudiers tilbud om studieplads. 

2.2. Studiegebyret skal indbetales senest to (2) uger inden 

undervisningsstart. 

2.3. Kulturstudier forbeholder sig ret til at ændre studie-ge-

byret. En forhøjelse af studiegebyret skal meddeles den 

studerende senest tre (3) måneder inden studie-start.  

2.4. Studiegebyret omfatter undervisning i henhold til 

studieplanen samt indkvartering, morgenmad og frokost 

alle undervisningsdage, med undtagelse af morgenmad 

og frokost i Argentina. Undervisningsperioden er 10 

eller 16 uger. Kulturstudier tilbyder indkvartering fra 

lørdag inden den første undervisningsdag og frem til 

lørdag efter den sidste undervisningsdag. Den studer-

ende skal selv betale for al ekstra overnatning, såfremt 

rejsedatoer skulle medføre tidligere ankomst eller 

senere hjemrejse. Dette gælder også, hvis Kulturstudier 

skulle anbefale en rejserute på mere end 10 (16) uger. 

2.5. Andre omkostninger end de, der er angivet i pkt. 2.4, 

kommer i tillæg. Herunder præciseres, at studiegebyret 

ikke dækker flyrejser, andre rejseomkostninger, forsik-

ring (se pkt. 7), vaccination, visum, studie-materialer 

eller udflugter samt arrangementer, der ikke er en 

obligatorisk del af undervisningen. 

2.6. Kulturstudier forbeholder sig ret til at prissætte studierne 

forskelligt i forskellige valutaer. Vi tager forbehold for 

valutaændringer, der kan medføre, at prisforskellene 

bliver større end forventet. De studerende skal betale 

det studiegebyr, som Kulturstudier har fastsat for det 

land, den studerende modtager offentlig studie-finans-

iering fra, subsidiært det land, den studerende er bosat 

i. 

2.7. Kulturstudier arbejder med et studiegebyr i 4 valutaer: 

SEK for svenske studerende, NOK for norske, DKK for 

danske, og EUR for studerende fra øvrige lande. 

2.8. En overskridelse af betalingsfristen for studiegebyret 

efter den første rykker medfører tab af studiepladsen og 

ordinær retslig inddrivelse. Hvis den studerende ikke 

indbetaler studiegebyret rettidigt, påløber der renter i 

hht. lov om renter ved forsinket betaling. 

3. Finansiering 
3.1. Den studerende er selv ansvarlig for at ansøge om 

studiestøtte rettidigt hos SU, Lånekassen, CSN eller 

anden finansieringsinstitution, og for at betingelserne for 

studiestøtte er opfyldt. Betalingspligten til Kulturstudier 

bortfalder ikke som følge af, at den studerende alligevel 

ikke opfylder kravene til studiestøtte. 
4. Framelding/afbrydelse 
4.1. Framelding skal ske skriftligt til Kulturstudier til: 

mail@kulturstudier.no. Depositum refunderes ikke. 

4.2. Ved framelding mindre end 30 dage før den første 

planlagte undervisningsdag skal den studerende betale 

10 000 NOK af studiegebyret til Kulturstudier. 

4.3. Ved framelding eller afbrydelse efter den første 

planlagte undervisningsdag beholder Kulturstudier hele 

studiegebyret. 

5. Kulturstudiers forpligtelser 
5.1. Kulturstudier er ansvarlige for:  

(i) At følge op overfor universitetet i forhold til at studiet 

gennemføres i henhold til studieplanen. Universitetet 

kan trods dette foretage ændringer, hvis særlige forhold 

tilsiger det. I tilfælde af at der er afvigelser fra den 

planlagte gennemførelse, skal Kulturstudier i rimelig 

udstrækning sørge for, at dette er til mindst mulig gene 

for den studerende. 

(ii) At sørge for at universitetet er officielt godkendt i sit 

hjemland. 

(iii) I rimelig udstrækning at vejlede den enkelte studerende 

ved problemer af faglig og social art. 

(iv) At informere den studerende om ændringer i planer og 

arrangementer samt formidle oplysninger med relevans 

for studiet. 

(v) At tegne forsikring i overensstemmelse med de informa-

tioner, den studerende har angivet. 

6. Den studerendes forpligtelser 
6.1. Den studerende er ansvarlig for: 

(i) At overholde de betalingsfrister, der er blevet meddelt. 

(ii) At tegne en forsikringsaftale i overensstemmelse med 

de angivne vilkår (se pkt. 7). 

(iii) At rette sig efter de regler og bestemmelser, der er givet 

af nationale og lokale myndigheder, samt reglerne for 

Kulturstudiers studiecenter (se pkt. 11). 

(iv) At optræde på en sådan måde, at den studerende ikke 

er til gene for sine medstuderende. 

(v) At møde frem til studiestart efter de anvisninger, der er 

givet af Kulturstudier. 

(vi) At sørge for, at de fag den studerende er tilmeldt via 

Kulturstudier, passer ind i en eventuel bachelor- eller 

mastergrad. 

6.2. Mobning og racisme tolereres ikke. 
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6.3. I tilfælde af tilsidesættelse af disse pligter kan den 

studerende nægtes deltagelse i Kulturstudiets aktiviteter 

og bortvises fra studieprogrammet, uden at den studer-

ende kan kræve studiegebyret refunderet. 

6.4. Kulturstudier forbeholder sig retten til at bruge eksa-

mensbesvarelser anonymt i forbindelse med fremtidig 

undervisning. 

7. Forsikring 
7.1. De studerende er forpligtet til at købe Kulturstudiers 

kollektive studieforsikring gennem Gouda rejse-forsik-

ring. Kulturstudier tegner forsikringen og udsteder 

forsikringsbevis sammen med en faktura. Forsikringen 

er gyldig i en given periode fastsat af Kulturstudier, 

forudsat at forsikringspræmien er betalt inden 

betalingsfristens udløb. 

7.2. Den studerende er til enhver tid ansvarlig for at opfylde 

Goudas forsikringsbetingelser og gøre sig bekendt med 

disse. 

7.3. Har den studerende en anden forsikring, kan den 

studerende vælge enten at opsige den anden forsikring 

eller at være dobbeltforsikret.  

7.4. Forsikringspræmien refunderes ikke ved afbrydelse. 

7.5. Kulturstudier påtager sig ikke noget ansvar, uanset 

årsag, hvis den studerende angiver forkerte eller 

mangelfulde oplysninger i forbindelse med rejse-forsikr-

ingen. Det samme gælder, hvis den studerende 

rammes af sygdom, ulykke, tab af formuegoder, der 

ikke er dækket af forsikringen. Kulturstudier kan i det 

sidstnævnte tilfælde i rimelig udstrækning være behjæl-

pelig med praktisk assistance, men den studerende skal 

selv dække alle udgifter.  

8. Rejsen 
8.1. Kulturstudier har intet ansvar for de studerendes 

flybilletter. 

8.2. Den studerende er selv ansvarlig for de nødvendige 

papirer til rejsen så som flybillet, pas, visum, og at der 

udstedes visum. Kulturstudier fraskriver sig ethvert 

ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende 

visumudstedelse eller øvrige forhold, der medfører, at 

rejsen ændres eller ikke kan gennemføres.  

9. Kulturstudiers ret til at aflyse  
9.1. Kulturstudier forbeholder sig ret til at aflyse studiet som 

følge af for få deltagere, eller afbryde/aflyse som følge 

af andre forhold, der er uden for Kulturstudiers kontrol, 

herunder, men ikke begrænset til, krig eller krigs-

tilstande, naturkatastrofer, epidemi, arbejds-konflikter, 

nægtelse af visum eller tilsvarende, der gør det ufor-

svarligt at afvikle kurset, andre forhold på studiestedet, 

der repræsenterer eller kan repræsentere fare for liv og 

helbred, og øvrige forhold på studiestedet, der gør det 

urimeligt at kræve aftalen opfyldt. 

9.2. Den studerende skal underrettes om aflysning som 

følge af for få deltagere så hurtigt som muligt og senest 

30 dage før studiestart. 

9.3. Skulle nogle af ovennævnte forhold indtræffe, har 

Kulturstudier ret til at gennemføre undervisningen på et 

andet studiested eller som fjernstudium. Hvis der ikke 

tilbydes undervisning, har den studerende krav på 

tilbagebetaling af studiegebyret.  

10. Indkvartering 
10.1. Kulturstudier tilbyder indkvartering på studiestederne.  

10.2. Den studerende kan give afkald på indkvartering, hvis 

dette meddeles Kulturstudier senest 30 dage inden den 

første undervisningsdag, og studiegebyret vil i så fald 

blive reduceret forholdsmæssigt tilsvarende Kultur-

studiers besparelse. Afkald på indkvartering efter dette 

tidspunkt medfører ikke en reduktion af studiegebyret. 

Den studerende skal selv dække udgifter til en eventuel 

alternativ indkvartering. 

10.3. Enkeltværelser tilbydes mod ekstra betaling, der skal 

være indbetalt inden den samme ordinære frist som 

den, der gælder for studiegebyret. 

10.4. Studerende, der afbryder studierne eller ekskluderes i 

hht. pkt. 6.3 eller 11.9, skal fraflytte bostedet uden krav 

på refusion af studiegebyret. 

11. Regler gældende for Kulturstudiers studiecentre 
11.1. Den studerende må ikke optræde på en måde, der er 

egnet til at reducere de øvrige deltageres udbytte af 

undervisningen eller deres trivsel. 

11.2. Den studerende skal vise hensyn til de andre beboere 

og have respekt for ro, orden og andres ejendele. 

11.3. Kulturstudier påtager sig ikke ansvar for den studer-

endes ejendele. 

11.4. Den studerende skal rette sig efter de angivne husregler 

ved det enkelte bosted. Ulovlig adfærd er grund til 

udvisning fra undervisning og bosted. 

11.5. Den studerende forpligter sig til at følge reglementet ved 

universitetet / høgskolen som ejer eller er tilknyttet 

studiet. 

11.6. Undervisningen er obligatorisk. Den studerende har 

pligt til at melde fra, hvis han/hun udebliver fra 

undervisningen. Den studerende er selv ansvarlig for 

indkøb af den nødvendige litteratur og studiematerialer, 

og for at have oversigt over gældende frister for 

obligatoriske indleveringer. 

11.7. Ved bekymringer for den studerendes fysiske eller 

psykiske helbred forbeholder Kulturstudier sig retten til 

at kontakte dennes pårørende eller foresatte. Den 

studerende kan også anmodes om at henvende sig til 

en læge. Hvis den studerende ikke efterkommer denne 

anmodning, eller hvis en læge fraråder videre studier, 

skal den studerende rejse hjem for egen regning. 

11.8. Gæster kan kun medbringes til bostedet eller 

studiestedet efter tilladelse fra husværten eller Kultur-

studier.  

11.9. Den studerende er forpligtet til at rette sig efter 

Kulturstudiers anvisninger. Ved overtrædelser kan 

Kulturstudier træffe beslutning om bortvisning fra studiet 

og bostedet, uden at studiegebyret refunderes. 

12. Erstatningsansvar 
12.1. Den studerende kan gøres erstatningsansvarlig, hvis 

han/hun er skyld i tab eller skade hos Kulturstudier, 

herunder ødelæggelse og/eller hærværk på indbo eller 

ejendom. 

12.2. Kulturstudier fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for 

tab eller skade, der skyldes forhold, som er uden for 

Kulturstudiers kontrol. Endvidere fraskriver Kulturstudier 

sig ethvert ansvar for indirekte tab.  
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12.3. Kulturstudier fraskriver sig også ansvar for eventuelle 

fejl og mangler i Kulturstudiers generelle informations-

materiale og på websiderne.  

13. Klager 
13.1. Klager skal fremsættes skriftligt til Kulturstudier. Dette 

gælder alle klager i forbindelse med bosted, mad eller 

andre forhold forbundet med Kulturstudiers studier/-

studiesteder. Klagen fremsættes for Kulturstudiers 

repræsentant på studiestedet og til Kulturstudiers email: 

mail@kulturstudier.no. Den studerende fortaber sin ret 

til at gøre en mangel gældende, hvis han/hun ikke 

indgiver meddelelse om manglen snarest og uden 

unødigt ophold. Samtidigt skal den studerende med-

dele, hvilke krav der eventuelt rejses. 

13.2. Norsk ret finder anvendelse, og værneting er Oslo 

Tingrett. 
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