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Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll
Giltighet och ändringar
Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni
2012. Reviderad 2015-05-19 samt 2016-11-01 att gälla tills vidare. Tidigare
version upphör därmed att gälla.
Dessa riktlinjer omfattar studenter på anslagsfinansierad utbildning (studerande
inom uppdragsutbildning omfattas inte).
Bestämmelser enligt högskoleförordningen 7 kap 33 §:
Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är
antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan
1. får anstånd med att påbörja studierna, eller
2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
/…/ Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om anstånd
och om studieuppehåll.

Föreskrifter av Universitets- och högskolerådet om anstånd med studier för
antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2016:1):
1§
Med anstånd avses i dessa föreskrifter en uppskjuten studiestart för antagna som
högskolan beslutar om.
1a§
Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska
eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnplikts- eller
civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt
förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet
enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.
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.
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2§
Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl
för en längre tid. Ett beslut om anstånd får förenas med villkor om anmälan inför
den tidpunkt då studierna ska påbörjas.
3§
Med studieuppehåll avses i dessa föreskrifter ett uppehåll i påbörjade studier som
högskolan beslutar om.
4§
Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala,
medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnpliktseller 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.
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 studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt
då studierna ska fortsätta.

Lokala riktlinjer
Anstånd med studiestart
En sökande som blivit antagen till högskoleutbildning vid FHS som denne inte
kan påbörja den termin som avses i antagningsbeslutet, kan beviljas anstånd med
att påbörja studierna.
Skäl för att beviljas anstånd
Anstånd med studiestart kan beviljas vid särskilda skäl.Forskning, andra studier
och annat arbete, som inte avser 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, är normalt inte skäl nog för att få anstånd med studiestart.
Varje ansökan bedöms individuellt. Vid bedömningen ska också hänsyn tas till
möjligheterna att påbörja studierna efter angiven tid.
Ett beslut att inte bevilja den som är antagen till högskoleutbildning att få anstånd
med att påbörja studierna kan överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan.
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Ansökan
Ansökan ska göras på blankett Ansökan om anstånd med studiestart i så god tid
som möjligt och vara inkommen till FHS före utbildningsstart. Skälet för anstånd
ska anges och underlag/intyg som styrker skälet ska bifogas ansökan.
Anståndstid
Beslut om anstånd med studiestart ska avse en bestämd tidsperiod. Anståndstiden
får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för längre tid.
Normalt beviljas anstånd till nästkommande kurs/programstart.
Studiestart
Den som inför anståndstidens utgång vill ta sin plats i anspråk ska göra en
anmälan till aktuellt utbildningstillfälle inom ordinarie ansökningstid. Anmälan
görs via www.antagning.se. Kopia på anståndsbeslutet ska bifogas anmälan.
Om anmälan inför studiestart inte görs inom ordinarie ansökningstid kan
utbildningsplatsen inte längre garanteras, studiestart kan då endast ske i mån av
tillgängliga resurser samt platstillgång1.
Den som har beviljats anstånd har rätt att påbörja sina studier endast om
utbildningen ges den aktuella terminen. Reservation görs för att utbildningen kan
ha förändrats, inte erbjuds eller har upphört under anståndstiden.
Om utbildningen har förändrats under anståndstiden, kan den som beviljats
anstånd behöva komplettera inför eller efter återgången till studierna.

1

Begränsningar gällande tillgängliga resurser eller platstillgång kan exempelvis
utgöras av bristande utrymme i lokaler eller fordon, bristande lärarresurser,
bristande ekonomiska resurser eller att platsantalet på kursen inte kan överskridas.
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Studieuppehåll
En student som är antagen till och som påbörjat sin högskoleutbildning vid FHS
kan ansöka om studieuppehåll med platsgaranti.
Studieuppehåll med platsgaranti
Om särskilda skäl finns (se UHRFS 2016:1) så kan ett studieuppehåll beviljas
med platsgaranti. Forskning, andra studier, internationell tjänst inom
Försvarsmakten och annat arbete, som inte avser 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, är normalt inte skäl nog för att få studieuppehåll
med platsgaranti.
Beslut om studieuppehåll med platsgaranti ska avse en bestämd tidsperiod.
Studieuppehåll beviljas normalt för högst 12 månader. Vid ansökan om förlängt
studieuppehåll görs en ny bedömning inför beslut.
Varje ansökan bedöms individuellt. Vid bedömningen ska också hänsyn tas till
möjligheterna att återkomma till studierna efter angiven tid.
Ett beslut att inte bevilja den som är antagen till högskoleutbildning att få fortsätta
sina studier efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan.
Den som beviljats platsgaranti har rätt att återuppta sina studier endast om
utbildningen ges den aktuella terminen. Reservation görs för att utbildningen kan
ha förändrats, inte erbjuds eller har upphört under tiden för studieuppehållet.
Hur ansökan ska göras
Ansökan om studieuppehåll med platsgaranti ska göras på blankett Ansökan om
studieuppehåll. Vid ansökan om studieuppehåll med platsgaranti ska skälet anges
och underlag/intyg som styrker skälet ska bifogas ansökan.
Under studieuppehållet
Den som har studieuppehåll och tar studiemedel ansvarar själv för att meddela
CSN.
Under studieuppehållet får kompletteringar och omexamination göras inom
tidigare påbörjad kurs inom den utbildning som studieuppehållet avser om så är
möjligt. Den som har studieuppehåll ansvarar för att meddela vakten vid FHS i
god tid innan examinationstillfället för att vid behov tillfälligt få tillgång till
lokalerna.
Återgång till studierna
Anmälan/ansökan om återgång till studierna görs på blankett Ansökan/anmälan
om återupptag av studier efter studieuppehåll senast två månader före
utbildningsstart.
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Om anmälan om återgång till studierna inte görs vid utsatt tid kan
utbildningsplatsen inte längre garanteras, återgång kan då endast ske i mån av
tillgängliga resurser och platstillgång2.
Om utbildningen har förändrats under studieuppehållet kan studenten behöva
komplettera inför eller efter återgången till studierna.
Student som varit frånvarande under minst en termin utan att ha ansökt om och
beviljats studieuppehåll med platsgaranti, har inte automatisk rätt att återuppta
studierna. Plats kan då endast beredas med hänsyn taget till tillgängliga resurser
samt platstillgång2. Detta gäller även om återkomst till studierna sker vid annan
tidpunkt än den som angivits i beslutet om studieuppehåll med platsgaranti.

2

Begränsningar gällande tillgängliga resurser eller platstillgång kan exempelvis
utgöras av bristande utrymme i lokaler eller fordon, bristande lärarresurser,
bristande ekonomiska resurser eller att platsantalet på kursen inte kan överskridas.

