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OBS! Texta tydligt! 

Efternamn och förnamn 
 

      

Personnummer 
 

      

 

Program/kurs 
 

      

   Avbrott 
 

Jag anmäler härmed avbrott av mina studier vid ovanstående program/kurs från följande datum: 
 

      
 

 

Ange gärna den orsak eller de orsaker som har bidragit mest till ditt beslut att avbryta dina studier. 
 
Utbildningen 

 Det var inte rätt utbildning för mig 
 Utbildningens kvalitet motsvarade inte mina förväntningar 

 Jag uppnådde inte de studieresultat jag hoppats på 
 Utbildningen var för svår 
 Utbildningen var för lätt 

 
 Ekonomiska faktorer (beviljades inte studiemedel, måste arbeta etc.) 

 
Arbetsmarknadsskäl 

 Jag fick arbete 
 Jag bedömde att jag inte skulle få arbete efter utbildningen 

 
 Sociala faktorer 

(föräldraledighet, sjukdom, svårt kombinera studierna med familjesituation etc.) 
 
Andra skäl 

 Jag har blivit antagen till en annan utbildning som jag hellre vill gå 
 Personliga skäl 

 
 Var utbildningen, som du nu gör studieavbrott från, ditt förstahandsval? 

 Ja 
 Nej  

 
 
 
 
 

Skulle du vilja återuppta dina studier vid ett senare tillfälle måste du kontakta studievägledaren på 
utbildningsprogrammet senast: 
1 april inför höstterminen 
1 oktober inför vårterminen 

 Jag har läst och förstått informationen om studieuppehåll och avbrott – se faktablad 

 
 

Datum och underskrift 

 
 

Anmälan skrivs ut och skickas eller lämnas till studievägledare.  

http://www.sbs.su.se/Utbildning/Studieinformation/Studievagledning/
http://www.sbs.su.se/Allman-studieinfo/Ovrigt-akademiskt/StudieuppehallAvbrott-pa-program/
http://www.sbs.su.se/Allman-studieinfo/Kontakt/Studentservice/Studievagledning/
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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) Gör du tidigt avbrott termin 
1 kan du söka till programmet på nytt via antagning.se men inte med garanterad 
plats. Gör du avbrott efter termin 1 och vill återuppta studierna längre fram för termin 
2-6 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. När du har avbrott kan du inte vara omregistrerad på kurser 
inom programmet för att läsa klart rester. 
 
 
 
 

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

