
   Studieuppehåll – blankett och anvisningar 

Fält med asterisk (*) är obligatoriska. Endast kompletta ansökningar behandlas. Mejla din ansökan till oss 
senast 1 maj för höstterminen och 1 november för vårterminen. Övriga instruktioner finns på baksidan. 

förnamn*: efternamn*: personnummer*: 

e-postadress*: 

Program och datum för studieuppehåll: 

namn på utbildningsprogram*: termin och år som jag var senast registrerad*, t ex HT20: 

startdatum för studieuppehåll*: datum för återupptagande av studier*: 

Motivering till studieuppehåll* 

För att ansökan om studieuppehåll ska kunna beviljas som studieuppehåll med platsgaranti behöver du 
ange s.k. särskilda skäl i din motivering, och styrka dessa med intyg. Ta del av information om vad 
särskilda skäl och platsgaranti innebär på baksidan av denna blankett.  

☐Jag bifogar intyg

Ansökan behöver inte signeras 

Beslut: 

Ansökan om studieuppehåll Ansökan om studieuppehåll 

☐ beviljas med platsgaranti från datum:

Datum för återupptagande studier: 

☐ avslås

Motivering vid avslag: 

☐ Särskilda skäl saknas
☐ Underlag saknas
☐ Annat:

namn: datum: 



 

Studieuppehåll med platsgaranti vid särskilda skäl 
För att en ansökan om studieuppehåll med platsgaranti ska kunna beviljas behöver du ange s.k. särskilda 
skäl i din motivering till uppehållet, och dessa skäl behöver kunna styrkas med intyg. Särskilda skäl kan 
vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som exempelvis vård av barn, värnplikts- 
eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag, se UHRFS 2016:1.  

Om din ansökan beviljas betyder det att du har rätt att ta studieuppehåll under perioden som står i beslutet 
och att du har rätt att återuppta dina studier från och med det datum som står i beslutet.  

Om din ansökan avslås kan du välja att antingen fortsätta med dina studier eller ta uppehåll i studierna. 
Om du väljer att ta uppehåll i dina studier dokumenterar vi ditt uppehåll i Ladok. Du behöver då skicka in 
en ansökan om återupptagande innan du planerar att komma tillbaka till studierna. Återupptagande sker i 
mån av plats. Se Återupptagande av studier nedan. 

Ser du redan nu att du inte kan ange särskilda skäl, men vill du ändå ta ett uppehåll i studierna? Meddela 
till utbildningsstod@mchs.se hur länge du tänker ta uppehåll. När du kommer tillbaka behöver du skicka 
in en ansökan om återupptagande av studier. 

Datumperiod för studieuppehåll och förlängning 
En beviljad ansökan om studieuppehåll gäller för den period som har angetts i blanketten. Om du vill 
förlänga ditt studieuppehåll behöver du skicka in en ny ansökan och lämna nytt underlag (intyg). 

Återupptagande av studier 
Om du får din ansökan om studieuppehåll beviljad har du rätt att återuppta dina studier det datum som 
anges i beslutet. Du har en garanterad plats på utbildningen (platsgaranti) när du kommer tillbaka till 
studierna och behöver därför inte skicka in en ansökan om återupptagande av studier.  

Om du har fått avslag på din ansökan om studieuppehåll har du ingen garanterad plats på utbildningen det 
datum du önskar återuppta studierna. Därför behöver du skicka in en separat ansökan om återupptagande 
av studier innan du planerar att komma tillbaka till dina studier. Genom en ansökan om återupptagande 
ansöker du om en plats på utbildningen. Se ansökningsblanketten för återupptagande av studier för mer 
information om återupptagande av studier för dig som inte har platsgaranti. 

När får jag beslutet? 
Vi har en handläggningstid på 2-3 veckor. Beslut meddelas per e-post. 

Överprövning 
Om du fått avslag på din ansökan om studieuppehåll med platsgaranti kan du begära att få beslutet 
överprövat. Överprövningen ska vara skriftlig och innehålla 1) vilket beslut som överklagas (bifoga gärna 
beslutet), 2) vilken ändring du vill ha på beslutet och 3) varför du anser att beslutet är felaktigt. 

Överprövningen ska vara ställd till Disciplin- och överprövningsnämnden vid högskolan, och mejlas till 
utbildningsstod@mchs.se. Beslutet ska överklagas inom 3 veckor från det att du meddelats beslutet. Om 
överprövningen kommer in för sent kan det komma att avvisas. Mer information hittar du på 
studentwebben: https://www.student.esh.se/regler-och-rattigheter/disciplinara-atgarder-och-
overprovning-av-beslut.html.  

Hit skickar du blanketten för ansökan om studieuppehåll 
Mejla din kompletta ansökan inklusive bilagor till utbildningsstod@mchs.se. Vi ser helst att du skickar två 
filer: en PDF-fil med denna ansökningsblankett och en PDF-fil med dina intyg.   
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