Anmälan om studieuppehåll
och ansökan om platsgaranti

Ny ansökan om studieuppehåll

Förändring av pågående studieuppehåll

Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer, ort

Mobil nr / Telefon nr

E-post

Studerar på program

Fristående kurs

Jag anmäler om studieuppehåll fr.o.m.:

t.o.m.:

Anledning till mitt studieuppehåll
graviditet eller vård av barn

BIFOGA bevittnad kopia av intyg om beräknad nedkomst eller intyg om föräldraledighet

studentfackliga uppdrag

BIFOGA bevittnad kopia av intyg

sociala eller medicinska skäl

BIFOGA skrivelse i vilken du utförligt redogör för dina skäl samt bevittnade kopior av handlingar
som styrker dem

värnpliktstjänstgöring

BIFOGA skrivelse i vilken du utförligt redogör för dina skäl samt bevittnade kopior av handlingar
som styrker dem

övrigt

BIFOGA skrivelse i vilken du utförligt redogör för dina skäl samt bevittnade kopior av handlingar
som styrker dem

ej behörighet för fortsatta studier

Jag ansöker om platsgaranti till kurs:

termin:

Om ansökan om platsgaranti avslås har du möjlighet att återuppta dina studier endast i mån av plats.

Jag har tagit del av informationen på sidan 2.

Anmälan skickas eller lämnas till: registrator@hv.se eller Registrator, Högskolan Väst, 461 86 Trollhättan

Datum

Underskrift
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UHRFS 2013:3
Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt
studieuppehåll

Studieuppehåll
3 § Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten.
4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan 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
försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
soldat eller sjöman enligt denna lag.
5 § Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod.
Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den
tidpunkt då studierna ska fortsätta.

Anvisningar
För att få ett studieuppehåll med platsgaranti måste du ha särskilda skäl, se enligt utdrag ovan från universitetsoch högskolerådets föreskrifter.
Av ansökan skall framgå vilken utbildning du studerar på och vilka skäl du har för studieuppehåll med platsgaranti. Du måste
styrka sina skäl. Bifoga därför kopior av de dokument du vill åberopa, t.ex. intyg om graviditet, föräldraledighet,
inkallelseorder, läkarintyg eller annat. Kanske behöver du beskriva din situation lite tydligare i en särskild bilaga.
Kontakta gärna en studievägledare innan du lämnar in din ansökan för att planera en återgång till studier.
Om du erhåller platsgaranti efter ditt studieuppehåll, får du återuppta studierna enligt i beslutet angiven kurs och datum.
Kontakta utbildningshandläggare på respektive institution enligt anvisningar i beslutet.
Om ansökan om platsgaranti avslås har du möjlighet att återuppta studierna i mån av plats.
Vid eventuell förlängning av studieuppehållet måste ny ansökan lämnas in. Observera att vissa utbildningar inte startar varje
år utan ibland med längre intervall. Observera också att distansutbildningar vanligtvis inte startar på samma ort varje år vilket
oftast innebär att vi inte kan garantera fortsatta studier på samma ort efter ett studieuppehåll.
Vi reserverar oss också för förändringar som kan ske i ett utbildningsprogram vilket kan innebära svårigheter efter ett
studieuppehåll.
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