Dnr

Rättssociologiska
institutionen

Ansökan/anmälan bör normalt lämnas senast 15 april
inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen till:
Rättssociologiska institutionen, Box 42, 221 00 LUND

Ansökan om studieuppehåll/Anmälan om uppehåll i studierna
inom Masterprogrammet i Rättssociologi/
OBS! Var god och läs genom information på baksida innan du fyller i blanketten

Fyll i personliga uppgifter och välj därefter alternativ 1 eller 2
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Stil-adress

@student.lu.se

Telefonnr

Senast registrerad på (termin 1, 2, 3 etc)

Alternativ 1 – Ansökan om studieuppehåll med platsgaranti
Jag ansöker om studieuppehåll med platsgaranti på grund av särskilda skäl (enl. HF 7 kap 33§*)
OBS! Intyg måste alltid bifogas

□ Medicinska skäl

□ Sociala skäl

□ Andra skäl

□ HT

□ VT

□ Annan kursperiod

Beslut:
Ansökan om studieuppehåll enligt HF 7 kap 33§, s.k. platsgaranti

□ Beviljas

□ Avslås
□ Avslagsmotivering bifogas

Datum

Studierektor

Alternativ 2 – Anmälan om uppehåll i studierna utan platsgaranti
Jag anmäler tillfälligt uppehåll i studierna. OBS! ej garanterad plats vid återkomst.

□ HT

□ VT

□ Annan kursperiod

För att få återuppta studierna måste blanketten ”ansökan om att få återuppta studierna” lämnas in till Rättssociologiska institutionen. Inför vårtermin 15 okt och
inför hösttermin 15 april.

Ort, Datum

Student (underskrift)

Högskoleförordning (1993:100) 7 kap.
Anstånd med studier och studieuppehåll för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
33 § Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller
avancerad nivå vid högskolan
1. får anstånd med att påbörja studierna, eller
2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
Det som anges i första stycket gäller också en studerande som avses i 6 kap. 11 c §, om den del av utbildningen som högskolan
ska anordna ges på grundnivå eller avancerad nivå.
Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll. Förordning (2012:712).

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll
(UHRFS 2013:3);
Universitets- och högskolerådet föreskriver följande med stöd av 7 kap. 33§ högskoleförordningen (1993:100)./…/
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.

Överklaga
Beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att
påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll kan överklagas. Regler för
överklagande regleras enligt Högskoleförordningen Kap 12.

