SUPSY-55
2020-04

Diarienr: ____________

Ansökan om studieuppehåll vid Psykologiska institutionen
Lämna din ansökan till Studentexpeditionen, Frescati Hagväg 8, plan 2.
Personuppgifter
Namn

Personnummer

E-post

Telefon

Ansökan
Jag läser på följande program:

PAO-programmet (psykologi)

Psykologprogrammet

Masterprogram – ange vilket:

Psykoterapeutprogrammet

__________________________________________

Jag ansöker om uppehåll fr o m HT / VT 20_______

Startdatum (om mitt i termin): 20____ – ____ – ____

Jag antogs till programmet HT / VT 20_______

Jag önskar komma tillbaka HT / VT 20_______

Vid återkomst ska jag börja på termin _______
Skäl för studieuppehåll (ska styrkas med intyg för hela den sökta perioden)

Datum och underskrift
Datum

Jag har läst informationen på sidan 2 och är införstådd med nedanstående klausul vid ett
beviljat studieuppehåll.
________________________________________________________________________
Sökandes underskrift

Beslut (fylls i av beslutsfattare vid institutionen)

☐ Ansökan om studieuppehåll beviljas. Kommentar: ___________________________________________
☐ Ansökan avslås då det ej föreligger särskilda skäl i enlighet med 7 kap. 22§ högskoleförordningen (1993:10).
__________________
Datum

Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

__________________________________________________________
Beslutsfattare

Besöksadress:
Frescati Hagväg 8

Telefon: 08 16 20 00 (vxl)
www.psychology.su.se
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Vad är ett studieuppehåll?
Bestämmelserna om studieuppehåll finns i 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:10). Ett studieuppehåll
är ett planerat uppehåll från studierna på programmet. Skäl till studieuppehåll är: Föräldraledighet, vård
av barn, sjukskrivning under längre period, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, tidsbegränsad anställning inom Försvarsmakten. Skälet till studieuppehåll ska styrkas med intyg för
hela den period ansökan avser. Ett beviljat studieuppehåll registreras i Ladok. Den som inte anmält
studieuppehåll i förväg får fortsätta sina studier vid återkomsten i mån av plats.
Viktigt att känna till angående studieuppehåll
Du bör kontakta studievägledaren vid programansvarig institution innan du ansöker om studieuppehåll
för information om vilka konsekvenser ditt studieuppehåll får för dina studier. Om du beviljas studieuppehåll behåller du din plats på det program du läser men du har inte garanterad plats på någon specifik
kurs. Det kan ske förändringar i utbildningen under ditt studieuppehåll som påverkar dina möjligheter att
fortsätta enligt den studiegång som du antogs till. Du ansvarar själv för att meddela studieuppehåll till
CSN. Observera att du kan bli återbetalningsskyldig om du inte meddelar detta. Du måste meddela
återupptag även vid beviljat studieuppehåll för att behålla din platsgaranti.
Information inför återupptag av studier
Du ansvarar själv för att meddela återupptag av studier i tid så att plats kan förberedas till kommande
termin. Datum för detta är senast 15 april inför höstterminen och senast 15 oktober inför vårterminen,
med undantag för termin 6 på Psykologprogrammet du ska ha meddelat senast 1 mars inför höstterminen
och senast 1 september för vårterminen.
Har institutionen ej meddelats i tid har du försakat din platsgaranti och återkomst sker då i mån av plats.
Du hittar blanketten för återupptag av studier på Studentexpeditionens hemsida.
Vad händer om jag nekas studieuppehåll men ändå avviker från utbildningen?
Om man ej haft beviljat studieuppehåll sker all återkomst i mån av plats. Observera att återkomst i tidiga
terminer på programmen är svårt att få till då platserna fylls i samband med nyantagning och generellt
större studentvolymer i utbildningens tidigare skede.
Hur anmäler jag intresse av att återkomma i mån av plats?
Meddela intresse med återupptagsblanketten som finns på Studentexpeditionens hemsida. Observera att
besked om plats kan dröja till tätt inpå terminsstarten.
Överklagan
I enlighet med 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) kan du överklaga ett beslut om avslag på
ansökan om att få fortsätta dina studier efter studieuppehåll till Överklagandenämnden för högskolan.
Överklagandet ska ställas/adresseras till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas in till
Stockholms universitet, Kursadministrationen, Psykologiska institutionen, 106 91 Stockholm.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen anger du vilket beslut du vill överklaga, vilken ändring du
önskar samt de skäl som du åberopar. Överklagandet ska ha inkommit till Stockholms universitet inom tre
veckor från den dag då du tog del av beslutet.
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