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ANSÖKAN OM STUDIEUPPEHÅLL PÅ PROGRAM 
 

   Ankomstdatum:       Diarienr:       
  OBS! Texta tydligt! 

Efternamn och förnamn 
 

      

Personnummer 
 

      

Telefon 
 

      
 

E-postadress 
 

     
 

 
 

Utbildningsprogram: 

      

 
 

Jag ansöker om studieuppehåll från och med: 

HT        VT       till och med: HT        VT       
 
 

Startdatum för studieuppehåll:       

 
      

Ange skäl för ansökan och stöd för dessa. Exempel på särskilda skäl nedan. (Bifoga intyg.) 

      

 
 Jag har läst och förstått informationen om studieuppehåll och avbrott på faktabladet nedan. 

   

 

Inför återupptag av studierna  
Kontakta studievägledaren på utbildningsprogrammet för information om anmälan till nästa termin 
senast: 
1 april inför höstterminen 
1 oktober inför vårterminen 
  
För information om studieuppehåll se UHRFS 2013:3 
 

Datum och underskrift 
 

 

      
 

Ansökan skrivs ut och lämnas eller skickas till studievägledaren på programmet 
 

BESLUT (fylls i av beslutsfattare) 
 

 Ansökan om studieuppehåll med platsgaranti beviljas t.o.m. termin       

 
 Ansökan avslås då det inte föreligger särskilda skäl. 

 

Beslutsfattare:        Datum:       

 
Alla behörighetskrav för tillträde till den termin du återupptar studierna ska vara uppfyllda. 

 
Överklagan 
Enligt 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) kan du överklaga avslag på ansökan om att få fortsätta dina studier efter 
studieuppehåll till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagan ska vara skriftlig och ställd till Överklagandenämnden för 
högskolan. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet  du begär. Skrivelsen ska ha 
inkommit till Stockholms Universitet, Registrator, 106 91 Stockholm inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Vid ett 
överklagande omprövar Stockholms Universitet beslutet till din fördel eller så vidhåller Stockholms Universitet sitt tidigare beslut. Om 
Stockholms Universitet vidhåller det överklagade beslutet lämnar Stockholms Universitet överklagandet vidare till 
Överklagandenämnden för högskolan. 

 

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2983/2.43249/2.43267/2.43268/2.46238/2.46241
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   FAKTABLAD 
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Anmälan om studieuppehåll eller avbrott 
 
Vad är ett studieuppehåll? 
Bestämmelserna om studieuppehåll finns i 7 kap. 22 § högskoleförordningen 
(1993:100). 
Ett studieuppehåll är ett planerat uppehåll från studierna på programmet under en 
eller max två terminer i sträck. Skäl till studieuppehåll är  

 föräldraledighet 

 vård av barn 

 sjukskrivning under längre period 

 värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring  

 studentfackliga uppdrag 

 tidsbegränsad provanställning inom Försvarsmakten. 

 
Skälet till studieuppehåll ska styrkas med intyg (skickas tillsammans med ansökan 
om studieuppehåll). Ett beviljat studieuppehåll registreras i Ladok. Du får ett intyg på 
detta som du kan visa upp vid behov för exempelvis CSN eller Försäkringskassan 
och du får information om hur du anmäler dig till nästa termin efter uppehållet. Under 
tiden för uppehållet kan du inte vara omregistrerad på kurser inom programmet för att 
läsa klart rester.  
  
 
Vad är ett avbrott? 
Ett avbrott på programmet kan innebära att du har för avsikt att inte återuppta 
studierna. Det kan också innebära att du vill göra ett uppehåll i studierna, men 
av andra skäl än de som anges för studieuppehåll ovan. Det kan till exempel gälla 
om du vill arbeta istället för att studera eller prova en annan utbildning.  
Ett avbrott läggs in i Ladok (www.mitt.su.se: Mina studier) Vill du återuppta studierna 
längre fram måste du kontakta studievägledare senast 1 april respektive 1 oktober 
inför den termin då du vill återuppta studierna. Då tar vi bort avbrottet och du kan 
söka med garanterad plats till nästkommande termin inom programmet, max 3 
terminers uppehåll kan du göra för att kunna söka med garanterad plats. Hör du av 
dig senare än 1 april respektive 1 oktober kan vi inte garantera en plats åt dig till 
nästkommande termin. 
 
 

http://www.mitt.su.se/

