
 

 

Skickas till:             
Studieadministratör                                                        
Kriminologiska Institutionen 
Stockholms universitet 

 
 

106 91 Stockholm  
 

Blankett för ansökan om studieuppehåll  
  
Gäller för program och kurser vid Kriminologiska institutionen.  

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)  Ankomstdatum och diarienummer (fylls i av registrator):  

 Efternamn   

Förnamn   Telefon- / Mobilnummer  

Adress   

Postnummer  Ort  

E-post   

  
Kurs/program som ansökan gäller   
  
  
  
  
Jag ansöker om studieuppehåll under perioden (ange start- och slutdatum eller hela terminer om aktuellt):   
  
  
  
Jag ansöker om att få fortsätta mina studier från och med:   
  
  
  
Ange särskilda skäl till att studieuppehåll ska beviljas och bifoga kopia på intyg:  
  
  

  



  

Datum och underskrift (fylls i av sökande)  

  

  

   

 Riktlinjer gällande studieuppehåll  
  

Särskilda skäl  

Studieuppehåll beviljas då sökande uppfyller särskilda skäl enligt  
Högskoleförordningen 7 kap. 33 § HF, se nedan. Särskilda skäl ska styrkas med ett giltigt 
intyg.   
  

Utdrag ur Stockholms universitets regelbok 2, Antagningsordning 2017,  
  

 15 Studieuppehåll för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

Om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen får 
fortsätta sina studier efter studieuppehåll (7 kap. 33 § HF).   
Särskilda skäl för att få fortsätta studierna kan enligt UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:3) vara 
”sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- 
eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara 
tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa 
försvarsmaktanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som 
tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.”   

  

Anmälan och återupptag av studier om studieuppehåll beviljas  

Om studieuppehåll beviljas, beviljas även platsgaranti vid återupptag. För att platsgaranti 
ska kunna säkerhetsställas måste den sökande även ansöka om att återuppta studier (via 
e-post: studentexpedtitionen@criminology.su.se) senast 1 april inför hösttermin och 1 
oktober inför vårtermin. Utan anmälan av återupptagande av studier kan vi inte garantera 
att du får behålla din studieplats på programmet efter studieuppehållet.  
  

Ej beviljat studieuppehåll  

Om du inte beviljas studieuppehåll på grund av att du inte uppfyller de särskilda skälen 
ovan, och ändå väljer att ta ett uppehåll från studierna, exempelvis på grund av arbete 
eller andra studier, gäller återupptag till programmet i mån av plats. Du måste då i god tid, 
gärna 3-6 månader före terminsstart, kontakta studievägledningen och meddela att du 
önskar återupptag.  
  

Förlängning av studieuppehåll  

Om du vill fortsätta ditt studieuppehåll efter den beviljade tiden måste du skicka in en ny 
ansökan om studieuppehåll.   

 
Överklagan 
Beslutet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet ska vara skriftligt. 

Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, Box 7249, 103 89 Stockholm men 

ska ges in till Stockholms universitet, registrator, 106 91 Stockholm eller registrator@su.se. 

I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet 

ska ändras. Överklagandet ska ha kommit in till Stockholms universitet inom tre (3) veckor från den 

dag då den som överklagar fick del av beslutet genom Stockholms universitet.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Beslut (fylls i av institutionen)  

  

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.   

 


