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Inkom:

Umeå universitet, 901 87 Umeå

Ansökan om studieuppehåll
Du som studerar på grund- eller avancerad nivå och önskar göra ett uppehåll i studierna för att återuppta dessa
vid ett annat tillfälle kan ansöka om studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll innebär att du är garanterad en
plats (platsgaranti) på utbildningen för en viss termin om du anmäler dig för återupptagande av studierna enligt
reglerna som anges i regeln för studieadministration på grund- och avancerad nivå 1. Om du inte beviljas
studieuppehåll kan du läsa mer i regeln om möjligheten att anmäla studieavbrott med aviserad avsikt att
återuppta studierna inom ett år. Du som får studiemedel från CSN bör skyndsamt meddela dem om
studieuppehållet. Ansökan om studieuppehåll lämnas till kurs- eller programansvarig institution/motsvarande.

1. Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress
Postnummer och ort
Mobilnummer

Epost-adress

2. Uppgifter om studier
Jag läser nu kursen (ange även studieort)
Jag läser nu programmet (om aktuellt; ange även studieort)

3. Jag vill ta studieuppehåll från och med nedanstående datum
Datum:

4. Jag ansöker om att återuppta studierna efter studieuppehåll
Vårterminen år:

På kursen:

Höstterminen år:

På kursen:

5. Särskilda skäl för studieuppehåll
Ange skäl till ansökan om studieuppehåll nedan eller i bilaga.

6. Sökandens underskrift
Datum

1

Namnteckning

Namnförtydligande
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7. Universitetets beslut
Studieuppehåll beviljas i enlighet med studentens ansökan
Studierna kan återupptas:

Vårtermin:

Hösttermin:

År:

På kursen:
Studierna får återupptas enligt ovan under förutsättning att studenten återanmäler sig till studierna enligt det sätt som anges i
regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå samt att kursen eller programmet erbjuds vid tillfället då
studenten anmäler sig för att återuppta studierna.
Eventuella ytterligare förutsättningar: 2

Ansökan om studieuppehåll avslås (detta beslut kan överklagas)
Skäl till att ansökan avslås (måste anges här eller i bilaga)

Om ansökan avslås kan studenten välja att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.
Överklagandehänvisning ska därför lämnas (se information nedan). Studenten kan även välja att fortsätta sina studier, göra
en ny ändrad ansökan om studieuppehåll eller anmäla studieavbrott via särskild blankett. 3

8. Beslut har fattats av undertecknad på delegation av rektor
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Föredragande, om annan än beslutsfattare
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Hur avslag om ansökan om studieuppehåll kan överklagas

Är du inte nöjd med Umeå universitets beslut och beslutet gått dig emot kan du överklaga det till Överklagandenämnden för
högskolan.
Överklagande måste göras skriftligt. Det ska ha kommit in till Umeå universitet inom tre veckor från den dag då du fick del av
beslutet.
I skrivelsen ska du ange:
— vilket beslut du vill ha ändrat
— hur du vill att beslutet ska ändras
— de omständigheter och bevis du vill åberopa
— person- eller organisationsnummer
— adressuppgifter till ditt hem och arbetsplats och ev. annan adress du kan nås på
— e-postadress och telefonnummer som du kan nås på under dagtid
Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men lämnas eller skickas till Umeå universitet. Överklagande
ska skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Umeå universitet ska då pröva om handlingen kommit in i rätt tid.
Om handlingen inkommit i rätt tid ska den överlämnas till Överklagandenämnden för högskolan för prövning i sak.

De förutsättningar för återupptagande som anges här får inte vara av den typen att de i praktiken innebär att studentens
ansökan inte beviljats till fullo. Ytterligare förutsättningar kan innebära att studenten får studieuppehåll men att programmet
kommer att ändras varför återupptagande av studier efter studieuppehåll gäller för det nya programmet, eller att studenten
måste fullgöra oavslutade kurser.
3 Se regelverket för studieadministration på grund-och avancerad nivå FS 1.1-340-16
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