Avgifter ved NLA Høgskolen 2022/2023, pr. 13.06.22.

Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Det er blant annet uklart pr juni 2022 om alle ekskursjoner og studieturer går som planlagt
på grunn av Covid-19 situasjonen.

Tekst
0
0.1
0.2
0.3
1

Merknad. Det kan bli enkelte mindre justeringer i priser
Priser
fra våren 2023
studieåret
2022/2023
Semesteravgift til studentsamskipnad (med forbehold om justering for studieåret 2022-2023)
Semesteravgift SAMMEN kr. 570,Semesteravgift kommer i tillegg til studieavgiften
Pr. semester
Kr. 570
Semesteravgift SiO
Semesteravgift kommer i tillegg til studieavgiften
Pr. semester
Kr. 600
Semesteravgift SiA
Semesteravgift kommer i tillegg til studieavgiften
Pr. semester
Kr. 485

1.1

Studieavgifter
Ordinær studieavgift/grunnsats

Pr. semester

Kr. 3.250 ok

1.2

Videreutdanning.

Pr. semester

Kr. 6.500

1.3a

Internasjonale gradsstudenter

Pr. semester

Kr. 1.625

1.3b

ERASMUS+ studenter, innreisende

Pr. semester

1.3c

Andre utvekslingsstudenter, innreisende

Pr. semester

Fritak
studieavgift
Kr. 1.625

1.3d

ERASMUS+ studenter, utreisende

Pr. semester

1.3e

Andre utvekslingsstudenter, utreisende

Pr. semester

1.4

Student ved flere høgskoler/universitet
(gjelder kun spørsmål om semesteravgift
til studentsamskipnaden)

Fritak
studieavgift
Fritak
studieavgift
Fritak
semester-avgift

Enkelte studier har egne priser. Se punkt 5.
Studenter som strekker studiet utover normal
studieprogresjon, må betale ordinær
studieavgift/grunnsats og semesteravgift så lenge man er
student.
Gjelder kun studier med eget vedtak om
videreutdanningsavgift.
Internasjonale gradsstudenter som ikke har rett til lån i
lånekassen. Gjelder innenfor normert tid for studiet. Det
er ikke reduksjon på studier med forhøyet studieavgift.
Fritak både studie- og semesteravgift.
Utvekslingsstudenter på andre studieprogram enn
ERASMUS+ betaler halv studieavgift og semesteravgift
til studentsamskipnaden
Fritak studieavgift, men betaler semesteravgift til
studentsamskipnaden
Studenter som er på utveksling og tar studiepoeng ved
utenlandske institusjoner betaler studieavgift til
vertsinstitusjonen i utlandet og semesteravgift til
studentsamskipnaden i Norge.
Om man er student ved flere høgskoler/universitet, betales
semesteravgift bare ett sted, fortrinnsvis der man tar
hovedstudiet. For å få fritak for semesteravgift ved NLA,

Tekst

Priser
studieåret
2022/2023

1.5

Semesteravgift ved førstegangs utsatt
eksamen

1.6

Studier som ikke følger studieårets
normale semester.

1.7

Studenter som studerer ved flere NLAcampuser

Pr semester

1.8a

Betaling av ny/utsatt praksisperiode i
lærerutdanninger.

Pr semester

Kr. 3.250

1.8b

Betaling av praksisdager som studenten
selv ønsker. Gjelder lærerutdanninger.

Pr praksisdag

Kr. 450

1.8c

Betaling av praksis ved skoler som NLA
ikke har avtale med
Eksamensavgifter

2

Merknad. Det kan bli enkelte mindre justeringer i priser
fra våren 2023
må man dokumentere at denne er betalt til annen
institusjon. Studieavgift må likevel betales til NLA
Dersom det ikke er utsatt eksamen i samme semester som
ordinær eksamen, eller hvis studenten var lovlig hindret
ved første utsatte eksamen, betales det kun semesteravgift
for å ta utsatt eksamen i neste semester. For utsatt
eksamen innen 31.august som i FS er definert som
tilhørende vårsemesteret, betales det heller ikke
semesteravgift dersom man var student i forrige semester.
Oppmelding eksamen skjer manuelt.
Dersom ikke annet er avtalt: Det betales kun
semesteravgift og halv studieavgift i siste semester av
studiet dersom starttidspunktet for studiet fører til at
studiet får et semester mer enn normert studietid.
Det faktureres og betales full studieavgift på hver enkelt
campus. Unntak er emner som tas i tillegg på annen
campus som har grunnsats som studieavgift eller emner
som tas som er en del av en felles studieplan. (Avgift til
student-samskipnaden betales bare til én samskipnad).
Studieavgiften betales der man har hovedstudiet.
Dersom studenten skal ta ny/utsatt praksisperiode i ett
semester hvor studenten ikke deltar på øvrig
undervisning, betaler studenten full studieavgift for
ny/utsatt praksisperiode. I tillegg kommer semesteravgift.
For ny/utsatt praksisperiode innen 31.august, som i FS er
definert som tilhørende vårsemesteret, betales det ikke inn
ny studie- og semesteravgift dersom man var student i
forrige semester. Avtale om ny/utsatt praksis gjøres med
praksisadministrasjonen.
Gjelder praksisdager utenom praksis i ordinære studieløp.
F.eks at studenten tar ekstra fag for å bli raskere ferdig
med studiet.
Studenten må betale alle ekstra kostnader for praksisen.

Tekst
2.1a

Eksamensavgift for studenter som er
ferdig med et studium og ikke betaler
studieavgift. Skal kun ta opp igjen en
eksamen. Studenten må ha fullført og
godkjent alle arbeidskrav og må ha vært
gyldig oppmeldt og møtt til eksamen
tidligere.
Eksamensavgift for studenter som ikke er
ferdig med et studium, men er stanset
midlertidig pga progresjonskrav. Skal
kun ta opp igjen eksamen. Studenten må
ha fullført og godkjent alle arbeidskrav
og må ha vært gyldig oppmeldt og møtt
til eksamen tidligere.
Gebyr ved for sen oppmelding til
eksamen, pr student pr semester

Pr eksamen

2.3

Priser
studieåret
2022/2023

Merknad. Det kan bli enkelte mindre justeringer i priser
fra våren 2023

Kr. 800

I tillegg kommer semesteravgift. (Kontinuasjonseksamen,
ikke utsatt eksamen. NB: Studenter innen kompetanse for
kvalitet betaler ikke kontinuasjonsavgift).

Pr semester

Kr. 800

I tillegg kommer semesteravgift.
Gjelder ikke praksis.

Pr semester

Kr. 350

Desentralisert eksamen:
NLA studenter som tar eksamen ved
annen høgskole

Pr eksamen

Kr. 800

2.4

Desentralisert eksamen:
NLA studenter som tar eksamen ved
annen NLA-campus

Pr eksamen

Kr. 400

2.5

Sensuravgifter musikk, Oslo

(Betales ikke tilbake ved senere trekk fra eksamen) Ved
eksamen nærmere enn 14 dager: Betaling må være
registrert av NLA før eksamen.
Avgiften må betales senest 14 dager før eksamen.
Refunderes ved dokumentert sykdom. (NKRLE er fritatt
for denne avgiften). Avgiften dekker ekstra-arbeid, porto
etc.
Gjelder ikke dersom det er tilrettelagt for å følge
undervisningen på studiestedet.
Dersom det er nødvendig å leie inn eksamensvakt,
kommer dette i tillegg.
Se egen prisliste for musikk, Oslo

2.1b

2.2

3

3.1
3.2
3.3

4

Eksamensavvikling for eksterne studenter
Innleie av eksamensvakt

Pr. time

Kr. 400

50 % kan refunderes ved sykdom, dersom det gis
melding til NLA senest 1 uke før eksamen.
Administrasjon gebyr
Kr. 900
Må betales senest 14 dager før eksamen. 50 % kan
refunderes ved sykdom.
Tilstedeværelse for studieadm.
Pr. time
Kr. 600
Ut over kontortid.
Ekstrakostnader i fag (materiell, ekskursjoner m.m.) Kommer i tillegg til studie- og semesteravgift.
For alle studieturer tas det forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte, valutakurser og priser på fly og hotell.

4.1a

BERGEN

Kroppsøving 1 GLU 1-7 1. år, høst 2020

Kr. 1.000
Kr. 1.000

4.1c

Kroppsøving 1 GLU 5-10, 1.år, høst
2020
Kroppsøving 2 GLU 5-10 (vår 2021)

4.1d

Idrett årsstudium

4.2a

Naturfag 1 GLU 1.studieår

Kr. 450

4.2b
4.2c

Kr. 350
Kr. 450

4.3a

Naturfag 1 nett
Naturfag 2 GLU 3.studieår og
samlingsbasert
Kunst & Håndverk 1

Kr. 1.500

4.3b

Kunst & Håndverk 2

Kr. 1.500

4.4a

Musikk 1

Kr. 950

4.4b
4.5
4.6b

Musikk 2
KRLE 2 GLU1-7 og 5-10, 3.år
BLU. Kunnskapsområde 2 KKK

Kr. 300

4.6c
4.7

BLU. Kunnskapsområde 4 NHR
PTL årsstudium

4.8

IKF årsstudium,

4.1b

Kr. 1.000
Pr semester

Kr 17.000

Kr. 750
Kr. 300

I tillegg kommer ca kr. 3.000 for utgift til obligatoriske
turer. Kun høstsemester.
I tillegg kommer ca kr. 3.000 for utgift til obligatoriske
turer. Kun høstsemester.
I tillegg kommer ca kr 5.000 for utgift til obligatorisk
skitur.
Prisen inkluderer kr 2.000 i fagspesifikke kostnader pr
semester, og utgifter til obligatoriske studieturer til
Lanzarote og Østerrike. Her tas det forbehold om
endringer i billettpriser og valutakurser.
Årspris, betales høst. Utgifter til ekskursjon kommer i
tillegg.
Årspris. Betales høst.
Årspris. Betales høst. Utgifter til ekskursjon kommer i
tillegg.
Betales høstsemester. I tillegg må studentene påregne
å holde enkelte materialutgifter selv.
Betales vårsemester. I tillegg må studentene påregne å
holde enkelte materialutgifter selv.
Betales kun høstsemester. Inkluderer obligatorisk kurs
på Voss.
Betales kun vår.
Prisantydning: ca 600 € for studietur til Roma.
Årspris (betales kun vårsemester). Pris ikke avklart for
2022/2023
Årspris (betales kun høstsemester).
Studietur til Europa (våren 2022). Ca. kr. 8.000 eks.
Flyreise.
Studieopphold ca 4 uker:
Kina/Madagaskar/Bolivia:
Kr. 35.000 – 45.000.
Forbehold om deltagerantall og endringer i
valutakurser. Og at turene kan gjennomføres.
Studietur Norge: Fellesutgifter anslagsvis kr 1500,-.
(studentene dekker selv reise til og fra Oslo og opphold
i Oslo).

Ikke avklart pr 05.04.22 om det blir studieturer vår
2023

KRISTIANSAND
4.21

Studietur til Øst-Afrika, enkelte
studieprogram

4.22

Kommunikasjon og livssyn

4.31

Kroppsøving 1 GLU5-10, 1.år

OSLO

Kr 22.-25.000. Eksklusiv flybilletter. Obligatorisk for
IK og 3B-IKF og valgfritt for JO 2. år. Turen avlyses
for 2022-2023
Kr 8-10.000. Obligatorisk studietur til England.
Kr. 1.000

4.32

Naturfag 1 GLU1-7 og 5-10, 1.år

Kr. 500

4.33

Musikk 1 GLU1-7 og 5-10, 1.år

Kr 1.150

4.34

Samfunnsfag1, KRLE1, KRLE2 variant
Bog C, Samfunnsfag2, KRLE3,
Samfunnsfag3,
Profesjonspedagogikk 1 GLU1-7 og 510, 2.år
Naturfag 2 GLU5-10, 3.år
Kroppsøving 2 GLU5-10, 3.år

Kr. 500
Kr. 1.000

4.35
4.36
4.37
4.38
4.40
4.50
4.51
4.52
4.53

4MGL1ENG101/4MGL1ENG102
Begynneropplæring Se også 5.41
Valgfri studietur til USA for
musikkstudier
PTL, valgfri studietur
Hauge School: Valgfri studietur til
Europa (3. semester) og Afrika (4.
semester)
Reise (t/r) folkemusikkurs på Voss
(MML2/URM2)

Kr 500

I tillegg kommer inntil kr.3.000 for utgift til
obligatoriske turer.
I tillegg kommer inntil kr. 2000 for utgift til
obligatoriske ekskursjoner.
Kr 1150 (600 for lisenser og utstyr og kr 550 for kurs
inkl opphold Ole bull Akademiet). Studenten betaler
selv reise til Ole Bull Akademi (Voss).
Samf 1, 2, 3: Opptil kr 500 til eventuelle ekskursjoner.
KRLE 1, 2, 3: Kollektivtransport til eventuelle
ekskursjoner
Ca kr 500 i utgifter til eventuelle utflukter
Inntil kr 2.000 for obligatoriske ekskursjoner
Prisantydning: I tillegg kommer inntil kr 4.000 for
obligatorisk tur
Studietur til York ca kr 2500. Eksklusiv mat og fly.
I tillegg kommer kollektivtransport til ev. ekskursjoner
Ca kr 15.900. Pris ikke avklart for 2022/2023
Studietur og pris ikke avklart for 2022-2023
Europa: Ca 6.000
Afrika: Ca 17.000

Studentene må selv bestille og betale det som overstiger
kr 1000,- for reisen. Selve kurset er obligatorisk og
inkludert i studieavgiften. Ikke avklart for 2022-2023
Studium med egne priser (betales i tillegg til eventuelle andre studieavgifter på andre studieprogram)
BERGEN

5.1a
5.1b
5.1c
5.2
5.3a

Tilleggsutdanning i
Barnehagepedagogikk 60 stp fra høst
2022
Videreutdanning i Barnehagepedagogikk (modul barnehagepedagogikk) 30 stp fra høsten 2022
Videreutdanning i Barnehagepedagogikk (modul barnehagepedagogikk) 30 stp fra høsten 2022
Videreutdanning for skoleledere
VUSOL
Pedagogisk veiledning 1, modul 1, 15
sp. over to semestre

5.3b

Pedagogisk veiledning 1, modul 2 15 stp
over to semester, fra høst 2022

5.4

Spesialpedagogikk 1 5. – 10. trinn

5.5
5.21

TAM322 enkeltemne
KRISTIANSAND
Årsstudium i journalistikk

5.22

Bachelor i journalistikk

5.23
5.24
5.31
5.32

Bachelor i innovasjon og ledelse
Bachelor i økonomi og administrasjon
OSLO
Årsstudium i utøvende musikk med
fordypning i låtskriving
Årsstudium i utøvende musikk med
fordypning i korledelse (4UMK)

Pr semester

Dekkes eksternt.

Semesteravgift faktureres på forespørsel fra student.

Dekkes eksternt.

Semesteravgift faktureres på forespørsel fra student.

Kr 3.250
Dekkes eksternt

Pr. semester

Kr. 3.250

Pr. semester

Kr. 3.250

Dekkes eksternt
Pr semester

Kr. 1.625

Pr semester

Kr. 24.000

1. – 4. semester, pr
semester
5. – 6. semester, pr
semester
Pr semester
Pr semester

Kr. 24.000

Pr semester

Kr. 25.000

Pr semester

Kr. 25.000

Kr. 3.250
Kr. 15.000
Kr. 15.000

Studenter som tas opp lokalt utenom UDIR-ordningen.
I tillegg kommer semesteravgift til
studentsamskipnaden.
Semesteravgift faktureres på forespørsel fra student.
Lærere ved NLAs praksisbarnehager og praksisskoler
betaler kun semesteravgift til studentsamskipnaden i
eksamenssemesteret. Det samme gjelder
samarbeidspartnere i prosjektet «Veiledning for
nyutdannede lærere i skole og barnehage».
Lærere ved NLAs praksisbarnehager og praksisskoler
betaler kun semesteravgift til studentsamskipnaden i
eksamenssemesteret. Det samme gjelder
samarbeidspartnere i prosjektet «Veiledning for
nyutdannede lærere i skole og barnehage».
Kompetanse for kvalitet.
Semesteravgift faktureres på forespørsel fra student.
+ Sem avgift. For prester Norge og internasjonalt
Utgifter i forbindelse med reportasje- og
produksjonsarbeid kommer i tillegg
Utgifter i forbindelse med reportasje- og
produksjonsarbeid kommer i tillegg
Nytt høst 2021
Nytt høst 2021

5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.37
5.38
5.39
5.40a

Årsstudium rytmisk korledelse,
deltidsstudium (4URK)
Bachelor i utøvende rytmisk musikk
Bachelor i musikk, menighet og ledelse
Påbygningsår musikk, menighet og
ledelse
Master i utøvende musikk
Bachelor i innovasjon og ledelse
Bachelor i økonomi og administrasjon
Påbygningsår innovasjon og ledelse 30
stp over to semestre
Pedagogisk veiledning 1, 15 sp. over to
semestre

5.40b

Pedagogisk veiledning 1, modul 2 15
stp over to semester, fra høst 2022

5.41

Begynneropplæring 1 1. – 7. trinn
2022/2023
Kostnader knyttet til enkeltemner
musikk
Annet
Duplikat vitnemål
Nytt studentkort
Karakterutskrift som ikke er elektronisk
tilgjengelig
Karakterutskrift/kopi av vitnemål som
skal sendes utenfor Norge
Refusjon av ordinær studieavgift

5.42
6
6.1
6.2
6.3a
6.3b
6.4

Pr semester

Kr. 15.000

Pr semester
1. – 2. semester
3. – 6. semester
Pr semester

Kr. 30.000
Kr. 25.000
Kr. 26.500
Kr. 15.000

Pr semester
Pr. semester
Pr. semester

Kr 3 250
Kr. 15.000
Kr. 15.000
Kr. 7.500

Pr. semester

Kr. 3.250

Pr. semester

Kr. 3.250

Dekkes eksternt

Kr. 500
Kr. 220
Kr. 300
Kr. 200 + porto

Lærere ved NLAs praksisbarnehager og praksisskoler
betaler kun semesteravgift til studentsamskipnaden i
eksamenssemesteret. Det samme gjelder
samarbeidspartnere i prosjektet «Veiledning for
nyutdannede lærere i skole og barnehage».
Lærere ved NLAs praksisbarnehager og praksisskoler
betaler kun semesteravgift til studentsamskipnaden i
eksamenssemesteret. Det samme gjelder
samarbeidspartnere i prosjektet «Veiledning for
nyutdannede lærere i skole og barnehage».

Kompetanse for kvalitet.

Semesteravgift faktureres på forespørsel fra student.
Se egen prisliste for musikk Oslo

Pris gjelder pr emne
Administrasjonsgebyr + porto (ny)
Studenter som slutter/søker permisjon på studiet innen
3 uker etter studiestart for det aktuelle studium, kan
etter søknad krediteres for studieavgiften. Studenten
må sende en skriftlig forespørsel med kontonr.
pengene skal godskrives.

6.5

Refusjon av studieavgift med forhøyet
studieavgift

6.6

Refusjon av semesteravgift til
studentsamskipnaden (innen 1.
september/1. februar)

6.7

Refusjon av studieavgift ved innpass

6.8

Semesteravgift for eksternt finansierte
studier

6.20

Purregebyr

Kr. 60,-

Dersom en student trekker seg fra et studium med
forhøyet studieavgift (studieavgift over kr 3.250 pr
semester), er studenten forpliktet til å betale
studieavgift for hver påbegynte måned – tilsvarende
1/10 av hele studieårets studieavgift pr måned.
Avsluttes studiene etter 15. november i høstsemesteret
eller 1. mai i vårsemesteret, refunderes ikke
studieavgift. Førsteårs studenter har likevel en
angrefrist på 3 uker etter studiestart for refusjon av
studieavgift.
Semesteravgiften refunderes ikke av NLA, men
Høgskolen fremmer refusjonskravet på vegne av
studenten. Dokumentasjon på at studenten er sluttet, at
semesteravgift er betalt, samt kontonummer sendes til
den aktuelle studentsamskipnad. Studentkort leveres
inn før henvendelsen oversendes samskipnaden.
Studenter får ikke refundert penger dersom de ikke
deltar på /benytter seg av noe som er inkludert i
studieavgiften.
Studenter må selv gi melding til NLA Høgskolen
dersom de ønsker å faktureres for semesteravgift og få
medlemskap i studentsamskipnaden.

Grunnutdanningsstudenter (opptak via Samordna Opptak) ved NLA som ikke har fått utskrevet vitnemål og som betaler ordinær studieavgift, betaler ordinær
studieavgift selv om de tar fag ut over 60 studiepoeng pr. år eller om de tar fag som går ut over omfanget på vitnemålet. Dette gjelder ikke fag som kun er lagt
opp som videreutdanning eller er satt opp med egne priser i prislisten. Det gjelder heller ikke studenter som har grunnlag for utskrift av vitnemål, men som ikke
har fått skrevet det ut.
Dersom man er student på flere videreutdanninger, betales det likevel ikke mer enn én videreutdanningsavgift (unntak: studium med egne priser, se punkt 5).
Dersom man er student både på videreutdanning og på grunnutdanning, betaler man kun den høyeste studieavgiften.
For videreutdanning ut over normert studietid, betales ordinær studieavgift for tiden kr. 3.250 pr semester + semesteravgift. Studenten må selv gi melding om
dette. Gjelder også Hauge School og andre grunnutdanninger med forhøyet studieavgift.

Prisene er med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLAs kontroll.

