
Helsingin työväenopisto och Helsingfors Arbis

Kursavgifterna från 1.8.2018

1. Kursavgifterna

Antal timmar/antal lektioner Kursavgift €

01–4 0 010,00
05–12 016,00
13–20 027,00
21–28 038,00
29–36 050,00
37–46 064,00
47–56 074,00
57–66 084,00
67–78 094,00
79–91 102,00
92– 120,00

Studerande som anmäler sig till en kurs när kursen redan har pågått mer än halva tiden
betalar halva kursavgiften. En halverad avgift är ändå som lägst 16 euro. Halverade och
avvikande kursavgifter rundas av till fullt eurobelopp.

2. Allmänna föreläsningar är avgiftsfria

3. Avvikande kursavgifter

Den lägsta halverade avgiften är 16 euro.

De avvikande kursavgifterna och principerna för hur de bestäms är följande:
a) Grundavgiften x 0,5 t.ex. handikappade och andra specialgrupper, kurser som till sin
karaktär är allmänna föreläsningar, grupper som uppträder under institutens
evenemang.
b) Grundavgiften x 0,5 kurser för invandrare.
c) Grundavgiften x 0,5 kurser för äldre människor.
d) Grundavgiften x 1,5 gymnastikkurser och kurser som det är dyrare än normalt att
arrangera (t.ex. sjöfartskurser och kurser inom öppna universitet samt kurser där två
lärare undervisar under största delen av lektionerna). För Helsingin työväenopistos s.k.
KIS-kurser tas ändå inte ut förhöjd avgift, även om kostnaderna för dem skulle vara
högre än normalt.
e) Institutets rektor beslutar om övriga kursavgifter som avviker från de normala (t.ex.
specialprissatta kurser) samt om avgiftsfria kurser såvida det inte bestämts på annat
sätt.



4. Nedsatt avgift för enskilda studerande

Den lägsta halverade avgiften är 16 euro. Kursavgift till halverat (1/2) pris beviljas
studerande som vid anmälningen till kursen
a) är arbetslösa
b) är arbetslösa som får utbildningsstöd
c) får alterneringsersättning
d) är beväring eller civiltjänstgörare
e) får moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning eller hemvårdsstöd
f) har ett giltigt beslut om utkomststöd
g) är studerande med ett giltigt studentkort eller ett intyg över studierna av sin
läroanstalt.

Nedsättning av eller befrielse från avgiften gäller inte avgifterna för kursmaterialet,

Nämnden har fattat separata beslut om delegering av befogenheter vad gäller
kursavgifterna.
Vid nedsättningen av kursavgiften kan inte fler än en nedsättningsgrund användas. Om
en kursavgift är nedsatt enligt grunden grundavgiften x 0,5 (se punkt 3) beviljas inga
andra nedsättningar.
För specialprissatta kurser beviljas varken nedsatt avgift eller befrielse från avgiften.

5. Studiesedelskurser
Om kursen betalas med en studiesel beviljas inga andra nedsättningar. Lägsta priset för
en studiesedelskurs är 16 euro.

6. Kurser inom öppna universitetet; kursavgifter och förhörsavgifter
För kurser inom öppna universitet tas avgiften ut enligt grunden 1,5 x grundavgiften (se
punkt 3d). Om det ingår föreläsningsförhör tas ytterligare ut en provavgift på 5 euro,
Avgiften omfattar ett förhör och två omförhör.
Provavgiften för litteraturförhör är 15 €. Avgiften omfattar tre förhörsgånger per
litteraturförhör.
Om det ingår essä- eller inlärningsuppgifter i kursen tas en tilläggsavgift på 15 euro ut
för granskningen av uppgiften.

7. Bibliotek, öppna lärmiljöer och -service
Det kostar inget att använda bibliotek och öppna lärmiljöer och -service (t.ex. den öppna
ateljén, mikrostugorna, den öppna lärcentralen, handledningen, undervisningen och
infodisken).

8. Avgifter för kopiering, material m.m. samt inträdesavgifter
Nämnden berättigar rektorn att besluta om avgifterna för kopiering, material och
motsvande samt att enligt egen bedömning bestämma om inträdesavgifterna för
uppvisningar i institutets lokaler. En del av de insamlade inträdesavgifterna kan enligt
rektorns beslut användas till kostnaderna för den uppträdande gruppen och
uppvisningen.


