
  
 

 
Application for study leave from the Department of Culture and 
Aesthetics 

 
(Applies for Master Programmes in Art History) 

 
Social Security Number Date of arrival and archival number (filled in by registrator): 

First name 

Surname Telephone number 

Address 

ZIP-code City and country 

E-mail 

 
 

 Name of Programme/Education  

I wish to begin my study leave (year-month-date) 
 

 

I wish to resume my studies (year-month-date) 

 Reason for the study leave 
 
 
 
 
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Date and signtature_(filled in by the applicant) 
 
 
 
 

 
 
 
    (filled in by the decision maker)                           
 
    Approved by:                                                                                                 Date:                                   
      
     
    Signature:  ______________________________________________________________________________

To be sent to: 
Richard Carlsén 
Department of Culture and Aesthetics 
Stockholm University 
106 91 Stockholm 



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 varsko 
om återupptagande av studier (via e-post: 
studievagledaren@arthistory.su.se) senast 1 maj inför hösttermin och 1 
november 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 
särskila 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 
terminstart, 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. 
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