
 

 

Ansökan om studieuppehåll på program 
 
 Ankom: 

     Diarienr: 

 Vänligen fyll i denna blankett, scanna och skicka till berörd utbildningsadministratör.  

För studier på grundnivå skickar du blanketten till studievagledare@sociology.su.se 

För studie på avancerad nivå skickar du blankett till master@sociology.su.se 

  

 OBS! Texta tydligt!  

Efternamn och förnamn Personnummer 

Telefon E-postadress 

Utbildningsprogram: 

 
 

Jag ansöker om studieuppehåll fr.o.m. termin ……………... t.o.m termin .................................  

 
Startdatum för studieuppehåll: Jag planerar att återuppta studierna datum: 

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 på baksidan 

 

Ansökan skrivs ut och lämnas eller mejlas till utbildningsadministratören på programmet 
 

  

 
 

Sociologiska institutionen 

Stockholms universitet 
SE-10690 Stockholm  
 

Besöksadress 
Universitetsvägen 10B 
www.sociology.su.se 

Telefon: +46 8 162000 
E-post: studierektorGA@sociology.su 

Inför återupptag av studierna 

Kontakta utbildningsadministratören på programmet för information om anmälan till nästa termin senast: 

15 april inför höstterminen 

15 oktober inför vårterminen 
 
För information om studieuppehåll se UHRFS 2013:3 

Datum och underskrift 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Överklagan 
Enligt 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:10) kan du överklaga på 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 beskedet. 

mailto:studievagledare@sociology.su.se
mailto:master@sociology.su.se


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Anmälan om studieuppehåll eller avbrott 

 
Vad är ett studieuppehåll? 

Bestämmelserna om studieuppehåll finns i 7 kap. 33 § högskoleförordningen 

(1993:10). Ett studieuppehåll är ett planerat uppehåll från studierna på programmet 

under en eller max två terminer i sträck. Skäl till studieuppehåll ar: 

 
Föräldraledighet 

Vård av barn 

Sjukskrivning under längre period 

Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring 

Studentfackliga uppdrag 

Tidsbegränsad anställning inom Försvarsmakten 

 
Skälet till studieuppehåll ska styrkas med intyg (skickas tillsammansmed 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 far information om hur du anmäler dig till nästa termin efter uppehållet. Under 

tiden för uppehållet kan du inte vara omregistrerad på kurser inom programmet for att 

läsa klart rester. Den som inte anmält studieuppehåll i förväg, får fortsätta sina studier 

vid återkomsten i mån av plats. 

Vad är ett avbrott? 

Om du viii avbryta dina studier och inte avser att komma tillbaka, ska du anmäla det 

till högskolan. Det gör att du kan söka och ha chans att bli antagen till kursen/ 

programmet igen. Om du inte anmäler avbrott antas du inte till 

kursen/programmet igen, utan kan endast omregistreras i man av plats. Om det ar 

en kurs/program som många söker kan det vara svårt att fa en plats igen. Det är 

också viktigt att meddela avbrott till högskolan for att undvika problem med 

exempelvis CSN, A-kassan eller dylikt. Anmälan om studieavbrott görs på särskild 

blankett 

 
Om avbrottet görs inom tre veckor från kursstart (och du inte har tagit några poäng) 

raknas det som ett tidigt avbrott och du kan söka kursen/programmet igen i 

konkurrens med andra sökande. Om avbrottet görs mer an tre veckor efter kursstart 

kan du inte söka igen. I man av plats kan du omregistrera dig på kursen genom att 

kontakta kursadministrationen vid institutionen. 

 
De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet/kursen berörs 

inte, utan ligger kvar i LADOK. I den man du påbörjar samma utbildning igen eller en 

annan högskoleutbildning kan poängen eventuellt tillgodoräknas. Beslut om 

tillgodoräknande fattas av berörd högskola/universitet. 


