Diarienummer ____________________
I n s t i t u t i o n e n f ö r p s yk o l o g i
P s y k o l o g p r o g r a mme t

ANSÖKAN OM STUDIEUPPEHÅLL MED PLATSGARANTI
V g texta
Namn __________________________________________ person nr ________________
Gatuadress _______________________________________________________________
Post nr ___________ Ort ___________________________________________________
Telefon _______________________
E-post _________________________________ @student.lu.se
Jag studerar nu ht ___ / vt ___ på programtermin ____________________

Jag ansöker härmed om studieuppehåll med platsgaranti följande period: ___________
Orsak: ___________________________________________________________________
Intyg måste bifogas.

Om min ansökan om studieuppehåll med platsgaranti inte beviljas kommer jag att:
fortsätta normalstudieplanen
eller
göra studieavbrott. För regelverk kring studieavbrott se sid 2 nedan.

Datum _______

Sökandes underskrift

Ansökan om platsgaranti

beviljas

avslås

datum_______________

Beviljandet gäller endast viss tid. Återupptagande av studier ska ske ht____/ vt_____

_______________________________________
studierektor

Blanketten uppdaterad senast 2019-08-08

Regler för studieuppehåll, mm– se sid 2 (vgv)
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REGLER FÖR STUDIEUPPEHÅLL
UTDRAG UR HÖGSKOLEVERKETS FÖRESKRIFTER OM STUDIEUPPEHÅLL (HSVFS 1999:1)
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.
Högskolans medgivande om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll skall lämnas för en bestämd tid.

LOKALA REGLER VID LUNDS UNIVERSITET
Studieuppehåll
* Student som avser att göra studieuppehåll inom program skall anmäla detta till resp institution.
* Ytterligare skäl för platsgaranti, utöver 4 § ovan, är utlandsstudier inom ramen för utbytesavtal eller där
institution i förväg medger tillgodoräknande av utlandsstudier eller andra skäl som studierektor bedömer vara
likvärdigt med 4 §.

Studieavbrott
* Student som lämnar studierna på program utan att anmäla studieuppehåll anses ha avbrutit studierna.
Den som avbrutit studierna får återkomma i utbildningen endast om det finns ledig plats som inte behövs för
dem som återkommer efter studieuppehåll eller för student som beviljats övergång eller annan antagning till
senare del av program.

