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Ankom:

Ansökan om studieuppehåll på program
Ifylld blankett lämnas/skickas till aktuell studievägledare eller akademi, alternativt till  
Studenttorget i Västerås eller Eskilstuna.
Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås/
Mälardalens högskola, Box 325, 631 05 Eskilstuna

1. Personuppgifter 
Personnummer Förnamn Efternamn

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer E-postadress

2. Studieuppehåll
Ansökan avser programmet

Jag studerar nu på termin nr Programmets studieort

3. Min ansökan avser perioden
Från och med HT/VT Till och med HT/VT

Jag avser återkomma till programmet HT/VT

4. Särskilda skäl för studieuppehåll

 

5. Sökandes underskrift
Datum Namnteckning
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 Studieuppehåll beviljas. Plats reserveras till:

Hösttermin:____________________ Vårtermin:______________________

Kurs/kurser:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 Ansökan avslås. (Beslutet kan överklagas; se anvisningar)

Motivering:

1.   
  

2.   

3.   

4.   

Beslut

Beslutsfattare
Datum Namnteckning Namnförtydligande

Administration
Inlagt i Ladok (signatur) Administrerat av VFU (signatur)
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Anvisningar för ansökan om studieuppehåll
I Universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS 2013:31 anges följande:

“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. 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.

5 §  Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska  
avse en bestämd tidsperiod. Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studie-
uppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta.”

Överklagan
Beslut om avslag kan överklagas. Om du vill överklaga beslutet ska du senast tre veckor efter 
det att du fick del av beslutet skriftligen till Mälardalens högskola inkomma med en skrivelse 
ställd till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Skrivelsen ska således ställas till ÖNH 
men skickas registrator@mdh.se eller till

Mälardalens högskola
Registrator
Box 883
721 23 VÄSTERÅS

Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas (bifoga gärna en kopia av beslutet), 
vilken ändring du vill ha samt varför du överklagar. Diarienumret som finns på beslutet ska 
anges i överklagan. Underteckna skrivelsen med namn och namnförtydligande samt uppge 
personnummer, postadress och telefonnummer (både till arbete och hem eller mobil).

Om du överklagat i rätt tid kommer skrivelsen att skickas vidare till ÖNH tillsammans med 
kopia av det överklagade beslutet och de handlingar som legat till grund för beslutet.
Högskolan kommer dessutom att skicka med ett yttrande över vad du skrivit i din överklagan. 
ÖNH meddelar sitt beslut direkt till dig och delger högskolan en kopia.

Det finns också en möjlighet för högskolan att ompröva sitt beslut till din fördel. Du får då 
meddelande om detta och överklagandet går inte vidare till ÖNH.

1 UHRFS 2013:3, https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/lagar-och- regler2/
uhrfs/2013/uhrfs-2013-3.pdf


