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Villkor för uppdragsutbildning Kortkurser 
 

 
OM UPPDRAGSUTBILDNING 
Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas mot att arbetsgivaren betalar avgift för att 
en av arbetsgivaren utsedd arbetstagare ska gå utbildningen. 
 
Uppdragstagarens möjligheter att bedriva uppdragsutbildning anges i Förordning (2002:760) 
om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. 
 
Av 3 § i nämnda förordning framgår följande. En högskola får bedriva uppdragsutbildning 
bara om den knyter an till sådan grundläggande högskoleutbildning som högskolan har 
examensrätt för. Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet, 
ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), gäller utöver första stycket att uppdraget 
ska avse personalutbildning eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av 
biståndspolitiska skäl. När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i stället 
utöver första stycket att uppdraget ska avse personalutbildning som är ägnad att få 
betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren. 
 
För tydlighets skull avses med ”uppdragsgivare” i dessa villkor utbildningsdeltagarens 
(“Studenten”) arbetsgivare, som är den som anlitar Högskolan Väst för 
uppdragsutbildningen. 
 
UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE 
Om uppdragsutbildningen ges som poänggivande kurs framgår utbildningens genomförande 
av utbildnings- eller kursplan. 
 
För kurs som inte är poänggivande framgår utbildningens genomförande av 
kursbeskrivningen. 
 
BETALNINGSVILLKOR 
En Uppdragsgivare betalar kursavgift enligt vad som framgår av kursinformationen. 
Ersättningen anges per Student. På beloppen utgår mervärdesskatt. 
 
Faktura på kursavgiften skickas ut efter beställning av en kurs. Betalningstiden är 30 dagar, 
dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635). 
 
FAKTURAADRESS 
I samband med beställning av kurs ska fakturadress med tydlig referens uppges. 
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BESTÄLLNING OCH AVBESTÄLLNING 
Anmälan är bindande genom att Uppdragsgivaren, eller utsedd företrädare för 
Uppdragsgivaren, godkänner dessa villkor och skickar in anmälan. 
 
Uppdragsgivaren kan avbeställa utbildningsplatsen om detta görs inom tre (3) dagar från 
det att anmälningsbekräftelse mottogs.  
 
Om obetald utbildningsplats avbeställs skall kurslitteraturen som skickats ut återsändas 
eller betalas. 
 
SÄRSKILT OM HÖGSKOLAN VÄSTS KORTKURSER 
Examination 
 
Om inte annat har angivits i kursinformationen ingår examination i det angivna priset. Från 
och med att man beställt utbildningen, har man tillgång till, och rätt att examineras på 
utbildningen inom ett (1) år. Ett ordinarie examinationstillfälle samt två tillfällen för 
omexamination ingår i angivet pris. Skulle fler examinationer krävas kommer en avgift för 
detta att tas ut. Avgiftens storlek beror på examinationens karaktär. En deltagare kan aldrig 
examineras fler gånger än vad Högskolan Väst medger i sina allmänna regler gällande 
examination eller vad som anges i kursplanen. 
 
Resultat meddelas inom 15 arbetsdagar från examinationstillfället. 
 
Kursbevis för godkänd kurs skickas till Uppdragsgivaren inom tio arbetsdagar från det att 
resultatet har meddelats. 
 
Disciplinära åtgärder 
Uppdragsgivaren medger att Högskolan Väst behandlar eventuella disciplinärenden till följd 
av fusk och liknande gällande studerande på uppdragsutbildning på motsvarande sätt som 
för Högskolans övriga studenter. 
 
INTE STUDENTER 
 
Deltagare i uppdragsutbildning är inte studenter vid högskolan och omfattas inte av 
högskolelagen, högskoleförordningen (1993:100), Högskolan Väst studenthälsa eller 
studievägledning. 
 
Deltagarnas studier berättigar inte till studiemedel. 
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IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
Detta avtal medför inte att några immateriella rättigheter överförs. Upphovsrätt till 
läromedel, material m.m. kvarstår således hos upphovsrättsinnehavaren. Materialet får inte 
mångfaldigas eller spridas utan upphovsrättsinnehavarens samtycke. 
 
 
VARUMÄRKE OCH MARKNADSFÖRING 
Parterna får inte använda varandras namn och logotyper vid marknadsföring av den egna 
organisationen utan skriftligt medgivande av den andra parten. Detsamma gäller 
marknadsföring av den egna organisationens tjänster och produkter. 
 
UPPGIFTER I ANMÄLAN 
Lämnade uppgifter i anmälan kommer att registreras enligt Förordningen om redovisning 
av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153, med ändringar). Enligt 
personuppgiftslagen, PuL, (SFS 1998:204, med ändringar) har alla som finns i registret rätt 
att få information om vilka uppgifter som registrerats. Du har rätt att begära att 
personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte behandlas i enlighet med 
denna lag. 
 
 
ÖVERLÅTELSE 
Detta avtal får inte överlåtas på någon annan utan den andre partens godkännande. 
 
TVIST 
Svensk rätt skall gälla för detta Avtal. 
 
Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal skall avgöras i första instans av 
tingsrätten i Vänersborg. 


