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AUS policydokument om terminsavgifter
I och med den lagändring som trädde i kraft 1.1.2016 (RP 77/2015) åläggs de finländska högskolorna att ta
ut terminsavgifter på minst 1500 euro av studerande utanför EU/EES-området för en utbildning på främmande
språk som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Högskolorna ska ha en stipendiesystem. Högskolorna
beslutar själva om storleken på terminsavgifterna och om sitt stipendiesystem. AUS deltar i egenskap av
studerandenas intressebevakare i planeringen av Aalto-universitetets terminsavgifts- och stipendiesystem i enlighet
med följande mål för intressebevakningen.
1. Utbildning som leder till examen ska vara avgiftsfri för alla.
AUS anser att lagändringen är oöverlagd, understödjer en avgiftsfri utbildning och anser att lagändringen bör
upphävas. Finansieringen av den högre utbildningen är i första hand statens ansvar. För att Finlands universitet ska
kunna bevara sin internationalitet ska utbildningen av studerande utanför EU/EES-området även i fortsättningen
stödjas med offentliga medel. En högklassig utbildning kan också vara avgiftsfri. Kostnaderna för den högre
utbildningen ska uppges på ett genomskinligt sätt och universitetet finansieras genom en nationell
finansieringsmodell. Terminsavgifterna fastställs genom nationella utbildningspolitiska beslut, inte enligt
högskolornas behov av varumärkesutveckling.
2. Aalto-universitetets internationalisering får inte bli lidande på grund av terminsavgifterna.
Det mest centrala målet för Aalto-universitetets system med terminsavgifter och stipendier ska vara att
universitetet lockar begåvade internationella studerande oavsett betalningsförmåga och att varje studerande vid
Aalto som en del av sin examen ska lära sig agera i en mångkulturell omgivning. AUS mål gällande
internationaliseringen vid Aalto-universitetet har fastställts i ett separat policydokument.
3. Terminsavgifternas inverkan ska kritiskt utvärderas och det ska vara möjligt att förändra
systemet enligt behov.
Innan avgiftssystemet införs ska mätinstrument och processer slås fast för att följa upp utvecklingen av antalet
studerande, mottagna studieplatser och beviljade stipendier och beslut fattas om hur och när universitetet
reagerar på effekterna. I bedömningen av de ekonomiska effekterna ska kostnaderna för insamlingen av
terminsavgifter och det ökande marknadsföringsbehovet beaktas till fullo. I systemet med terminsavgifter ska det
praktiska beslutsfattandet hållas så nära utbildningsprogrammen som möjligt för att programmen ska kunna
reagera på variationer i antalet studerande.
4. Alla examina ska undantagslöst hålla en hög kvalitet.
Aalto-universitetet erbjuder högklassig utbildning som leder till en examen och ger studeranden en utmärkt
beredskap för självständiga expertuppgifter i sin framtida karriär. Universitetet ska erbjuda studeranden en
kvalitetsgaranti – ett löfte om att studierna kan avläggas flexibelt inom utsatt tid, att undervisningen är högklassig,
mångsidig och inspirerande, att studiehandledningen är tillräcklig och att stödtjänsterna för studerande är
lättillgängliga och relevanta. Examen och handledning ger goda förutsättningar för övergången till arbetslivet.
Studeranden ska inte behöva lida om studierna drar ut på tiden på grund av överlappningar, felbedömd
kursbelastning, bristfällig förvaltning, undermålig handledning eller dålig kommunikation från universitetet eller
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externa parter. Även betalande studerande ska kunna genomföra sina examensarbeten utanför universitetet och
avlägga tvärvetenskapliga studier.
5. Man får inte ge avkall på studerandenas likabehandling.
Utgångspunkten måste vara en likställd akademisk gemenskap som satsar rättvist på utbildningen av alla
studerande oavsett avgiftsnivå. Kvaliteteten på utbildningsprogram och tjänster såsom studierådgivningen får inte
vara beroende av huruvida studerandena betalar terminsavgifter eller inte. Studerandeservicen och undervisningen
ska utvecklas heltäckande inom hela universitetet och för alla studerande.
Införandet av terminsavgifter får inte påverka antagningen av studerande eller godkännandet av studieprestationer,
och avgiftsskyldiga får inte behandlas enligt andra kriterier än övriga. Antagningen av studerande och
godkännandet av studieprestationer grundar sig på öppet fastställda akademiska meriter som inte kan
kompenseras genom avgifter. De studerande som antas till Aalto-universitetet ska ha tillräckliga akademiska
färdigheter och språkkunskaper för att studierna ska vara meningsfulla för alla.
6. Stipendiesystemet får inte undergräva universitetets basfinansiering. Stipendiesystemet ska
vara genomskinligt och förutsägbart.
Finansiering av universitet ska vara oberoende av terminalsavgifterna som de samlar. Stipendiesystemet ska i
huvudsak verkställas i form av avgiftsbefrielser beviljade av universitetet. Eventuell vinst från terminsavgifterna ska
användas för utvecklingen av undervisningen och studerandeservicen samt för stipendier.
Stipendiesystemet ska grunda sig på förhandsbestämda standarder och sökandena ska känna till kriterierna och
poängsättningen för beviljandet av stipendier. Terminsavgifternas och stipendiesystemets förutsägbarhet är viktig
och avgiften får inte höjas eller stipendiet sänkas från den nivå som uppgetts för studeranden i samband med att
ansökan godkänts.
Det är inte acceptabelt att använda utvecklingssamarbetsmedel för att täcka terminsavgifter som högskolorna
själva infört eller för att finansiera hjärnimport. Anslag för utvecklingssamarbete får inte i och med
terminsavgifterna överföras till finansieringen av högskoleväsendet.
7. AUS deltar i egenskap av studerandenas intressebevakare i planeringen och utvecklingen av
systemet med terminsavgifter och stipendier inom Aalto-universitetet och på nationell
nivå.
AUS följer aktivt upp universitetets kvalitetsarbete och internationaliseringsutveckling samt terminsavgifternas
inverkan på dessa. Informationen utnyttjas i påverkansarbetet både inom universitetet och nationellt. I ärenden
som gäller terminsavgifterna bevakar AUS studerandenas intressen inom Aalto-universitetet och i förhållande till
intressentgrupperna. AUS agerar aktivt som opinionsbildare i debatten och det politiska beslutsfattandet på
nationell nivå.
AUS strävar efter att självständigt och genom Aalto-universitetet främja integrationen av internationella
examensstuderande i universitetssamfundet och i samhället samt att arbeta för smidigare myndighetsprocesser.
AUS bevakar de enskilda studerandenas intressen i konflikter som rör terminsavgifterna och främjar utformandet
av en oberoende och genomskinlig metod för konfliktlösning samt tillgodoseendet av studerandenas rättsskydd.
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