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ANSÖKAN OM STUDIEUPPEHÅLL VID SÄRSKILDA SKÄL  

Diskutera studieuppehåll med en studie- och karriärvägledare innan du fyller i ansökan. 

Ansökan - ifylls av student 

Beslut – ifylls av SLU 

☐ Registrerat i Ladok ☐ Beslut exp till studenten      ☐ Kopia till Registrator        Signatur: ______ 

Efternamn, tilltalsnamn Personnummer 

Program Antagningsår 

Adress (beslut skickas till den adress du anger i ansökan) Postnummer och ort 

Telefon bostad Telefon mobil E-post

Jag ansöker om studieuppehåll: Från och med:____________________ Till och med:____________________

Anledning till studieuppehållet (ska styrkas med intyg): 

Datum  Namnteckning 

☐ Beviljas - studenten har styrkt särskilda skäl enligt UHRFS 2016:1 och får fortsätta sina studier fr o m termin_____

☐ Avslås - studenten har inte styrkt särskilda  skäl enligt UHRFS 2016:1

Beslutsdatum Handläggares underskrift Namnförtydligande 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan och insändas till SLU, Box 7070, 
750 07 Uppsala, senast tre veckor efter mottagandet av beslutet. Av överklagandet ska framgå vad som överklagas, den 
ändring i beslutet du begär, samt skälen till varför ändringen begärs. 
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Anvisningar för ansökan om studieuppehåll vid särskilda skäl

1. Fyll i denna blankett för att ansöka om studieuppehåll med särskilda skäl.

2. Blankett och intyg som styrker särskilda skäl mejlar du till antagning@slu.se

eller skickar den till: SLU, Utbildningsavdelningen, Box 7010, 750 07 Uppsala.

3. Om din ansökan om studieuppehåll beviljas får du beslutet skickat till den

mailadress du angett. Beslutet laddar du upp på Mina sidor på antagning.se.

4. Om din ansökan avslås får du beslutet om det till den mailadress du angett.

5. Du som beviljats studieuppehåll måste söka aktuella kurser på antagning.se

under ordinarie ansökningsperiod inför den termin då du tänker återuppta

dina studier (i direkt anslutning till studieuppehållet). Observera att du måste

logga in som programstudent när du söker.

Ifylld blankett skannas in och mejlas till antagning@slu.se alternativt skickas per 
post till:  

SLU 
Utbildningsavdelningen 
Box 7010 
750 07 UPPSALA 
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