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Ansökan om Studieuppehåll 
Namn 
 
 

Personummer Telefon 

Adress E-post  

Postnummer Postadress   

Datum Underskrift   

 
Ange program, termin och år då uppehållet påbörjas: __________________________________ 

 

Ange termin och år då platsgaranti erbjuds: __________________________________ 

 

Orsak till uppehåll: 
 Socialt eller Medicinska skäl 
 Vård av barn 
 Värnplikt eller civilpliktstjänstgöring 
 Studentfackligt uppdrag 
 Ej uppfyllt förkunskapskrav 
 Annan anledning                    

Specificering av annan anledning: 

 



      

Beslut      Datum: __________ 

 Bifall      
 Avslag 

 

__________________________________        __________ 

Programkoordinators underskrift   Handläggare sign. 

 
Ifylld blankett och eventuella intyg skickas till: Programkoordinator, Institutionen för Kulturvetenskaper, 
Box 200, 405 30 Göteborg  
Glöm ej att ansöka om återkomst i tid när du vill komma tillbaka. 

Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1)  
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.  
Högskolans medgivande om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll skall lämnas för 
en bestämd tid.  
Göteborgs universitets antagningsordning  
Efter studieuppehåll skall studenten meddela sin avsikt att återuppta studierna till institutionen i god tid 
före sista dag för anmälan till utbildningen.  
Studenter som inte anmält studieuppehåll eller ej beviljats studieuppehåll med platsgaranti enligt ovan 
hänvisas till respektive fakultetsnämnds bestämmelser 

Överklagandehänvisning  
Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga det. Det gör du till Överklagandenämnden för 
högskolan. 

Skrivelsen skickas till: Programkoordinator, Institutionen för Kulturvetenskaper, Box 200, 405 30 
Göteborg. 
För att ditt överklagande ska behandlas måste skrivelsen ha kommit till universitetet senast inom tre 
veckor från den dag du tog del av beslutet. Överklagande som inkommer för sent avvisas.  
I överklagandet bör du ange  

• Vilket beslut som överklagas samt vilket diarienummer beslutet har  
• Vilken dag du tog del av beslutet  
• Varför du anser att beslutet bör ändras och vilken ändring du önskar  
• Ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer  

 
Hur ditt överklagande behandlas  
Universitetet prövar ärendet igen. Om det tidigare beslutet inte ändras sänds ditt överklagande till 
Överklagandenämnden för högskolan, Stockholm, tillsammans med ett yttrande från universitetet. I 
samband härmed ges du normalt möjlighet att komplettera ditt överklagande. Slutgiltigt beslut fattas av 
Överklagandenämnden.  
Högskoleförordningens (SFS 1993:100) 12 kap 


