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Studiehandläggaren 

Box 111 89 

100 61 Stockholm 

Marie Cederschiöld högskola 

Institutionen för socialvetenskap 

Studiehandläggaren 

Box 441

128 06 Sköndal 

Marie Cederschiöld högskola 

S:t Lukas Utbildningsinstitut 

Studiehandläggaren 

Box 111 89 

100 61 Stockholm 

Marie Cederschiöld högskola 

Institutionen för diakoni, kyrko- 

musik och teologi 

Studiehandläggaren, Box 111 89 

100 61 Stockholm 

Personuppgifter: 
Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

Gatuadress: Postnummer och ort: E-postadress:

Jag är antagen på följande utbildning: 
Namn på utbildning Högskolepoäng Termin/år 

Jag önskar påbörja mina studier: 

☐ Höstterminen (ange år):

☐ Vårterminen (ange år):

Motivering till anstånd: 

Bifoga intyg som styrker motiveringen i det ansökta anståndet. 

OBS! Om din ansökan beviljas måste du själv meddela studentexpeditionen i samband med 
terminsregistreringen inför påbörjandet av studierna. Har du inte meddelat dig inför den av dig 
ovan angivna termin får du söka utbildningen på nytt. 

Anstånd kan inte beviljas om studierna har påbörjats och du är registrerad i Ladok på kurs eller 
program. I detta fall ansöker du om studieuppehåll. 

Sökandes underskrift 
Datum Underskrift 

Beslut 
☐ Beviljas
☐ Avslås
Motivering till avslag: 

Namnteckning 

Namnförtydligande Datum 
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Anstånd 

Om man har blivit antagen på en utbildning men inte kan ta platsen i anspråk den termin som 
utbildningen startar har man möjlighet att få anstånd med studiestarten, det vill säga att man 
skjuter upp studiestarten. 

Särskilda skäl för att få anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra 
särskilda omständigheter som t.ex. vid vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller 
studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagarens rätt 
till ledighet för utbildning.  

Beslutet fattas av din studierektor och meddelas inom tre arbetsveckor. 

För att få plats efter anståndstiden gäller förutsättningsvis att utbildningsprogrammet fortfarande 
finns. 
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