Ankomstdatum

Sign

Dnr (fylls i av högskolan)

SV 1:5

Ansökan om studieuppehåll

OBS! Läs igenom informationen först. Fyll gärna i blanketten på
datorn innan du skriver ut och signerar den.

E-postadress

Personnummer

Namn

Telefonnummer

Program/kurs

UHRFS 2016:1
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, militär grundutbildning enligt
förordningen (2015:613) om militär grundutbildning 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.
Jag ansöker om studieuppehåll fr.o.m. datum

t.o.m. datum

Uppgifter om studieuppehållet:

Datum

Namnunderskrift

VIKTIG INFORMATION
•
•
•
•
•

Studieuppehåll beviljas för högst två terminer per ansökningstillfälle.
Bifoga handling som styrker ditt skäl till studieuppehåll.
Ansökan lämnas i god tid före studieuppehållet.
Glöm inte anmäla ändrade förhållanden till CSN.
Ansökan lämnas i Servicecenter hus A, mailas till servicecenter@hh.se eller skickas till Högskolan i Halmstad,
Utbildningsstöd, Box 823, 301 18 Halmstad.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att återkomma i mån av plats.
HÖGSKOLANS BESLUT



Bifall återinträde med platsgaranti fr.o.m. datum:



Avslag återkomst i mån av plats.
Motivering: Studenten har i sin ansökan om studieuppehåll inte anfört något särskilt skäl i enighet med 4 § UHRFS
2016:1.

Datum

Blankett 2017-05-31

Namnunderskrift

ÖVERKLAGAN
Om du vill överklaga detta beslut skall du skriva
till Överklagandenämnden för högskolan
(ÖNH). Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas
till Registrator vid Högskolan i Halmstad, Box
823, 301 18 Halmstad.

Din överklagan skall vara skriftlig. I skrivelsen
skall du ange vilket beslut som överklagas
(Dnr), den ändring i beslutet som du begär,
samt varför ändringen begärs.

Överklagandet skall ha inkommit till Registrator
vid Högskolan i Halmstad inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet.

Studieadministrativa bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Högskolan i
Halmstad (dnr: L 2016/79).
6.1 Studieuppehåll
Inför ett studieuppehåll måste ansökan göras på avsedd blankett, tidigast tre veckor efter utbildningen har startat.
Innan högskolan fattar beslut om studieuppehåll rekommenderas att studenten haft samtal med studie- och karriärvägledare. Görs
ingen anmälan om studieuppehåll och inte heller en registrering terminen efter, betraktas uppehållet som ett studieavbrott.
Studenten kan återuppta utbildningen i mån av plats. Platsgaranti för återkomst vid en viss tidpunkt kan medges vid anmälan om
uppehåll.
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