ANSTÅND MED STUDIERNAS PÅBÖRJANDE
För utbildningar vid Filosofiska fakulteten, Tekniska högskolan samt
Utbildningsvetenskap.
Ank.datum

Dnr LIU

Jag är antagen till (utbildningens namn, utbildningens anmälningskod samt poängomfattning):

………………………………………………………………………………………………………………………..
med start höstterminen…………vårterminen……… och söker anstånd med studiestarten.
Jag vill istället påbörja studierna:
 höstterminen ………… vårterminen…………  vid nästa möjliga tillfälle.
Följande skäl åberopas…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Jag bifogar relevant intyg 

Jag kompletterar med relevant intyg inom en vecka 

Namn
Personnummer
__________________________________________________________________________________________
Adress
Tel
__________________________________________________________________________________________
Postnummer

Ort

__________________________________________________________________________________________
Datum
Namnunderskrift

OBS! Student som beviljats anstånd ska för att få behålla sin plats, på nytt söka via
www.antagning.se och bifoga anståndsbeslutet till sin ansökan, inför den termin då
utbildningen skall påbörjas. Kopia av anståndsbeslutet laddas upp via www.antagning.se eller
skickas till Antagningsservice, 839 87 Östersund. Den som inte skickar in ny ansökan eller
antas till högre prioriterat alternativ går miste om sin studieplats.

BESLUT
 Ansökan avslås då åberopade skäl inte bedöms medge anstånd………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

 Anstånd beviljas till termin: …………………… för kurs-/programkod ………………….
under förutsättning att utbildningen ges med samma kurs/programkod och behörighetskrav.

På fakultets-/områdesstyrelsens vägnar

………...

…………………………...

Datum

Underskrift

……………………… …………………………..
Namnförtydligande

Titel/avdelning

Överklagan
Beslut att inte bevilja den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning anstånd med att
påbörja studierna kan överklagas. Om du vill överklaga ett beslut ska du beskriva i ett brev vad det är i
beslutet som du vill få ändrat, varför, och vilket universitet eller vilken högskola överklagandet gäller.
Börja brevet med "Till Överklagandenämnden" och skicka det till: Antagningsservice, 839 87
Östersund. Senast tre veckor efter det att du har fått ditt antagningsbesked ska överklagandet ha
inkommit till Östersund.

Riktlinjer
Anstånd
Den som är antagen till en utbildning skall påbörja studierna den termin som avses i
antagningsbeslutet. Den som inte kan börja vid föreskriven tidpunkt kan under vissa betingelser få
anstånd till ett senare tillfälle. Den som redan börjat (registrerats på en utbildning) kan normalt inte få
anstånd utan hänvisas till att söka studieuppehåll.

Universitets och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna
(http://www.uhr.se/Global/Om%20oss/Lagar%20och%20regler/UHRFS/UHRFS-2013-3.pdf)
l § 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 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.
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.

Ansökan
Anståndsansökan bör göras så snart hindret för att påbörja utbildningen är bekant.
Den anståndssökande måste kvarstå som antagen i sista ordinarie urval. För den som antagits i urval
1 betyder det att obligatoriskt JA-svar inför urval 2 måste avges i vanlig ordning. Ansökan kan endast
avse ett anmälningsalternativ.
Åberopade skäl prövas individuellt. Skälet skall vara av sådan art att sökande inte själv kunnat råda
över omständigheterna.
Det åberopade skälet ska styrkas skriftligen med relevant intyg.
Ansökan om anstånd görs på denna blankett och skickas till Antagningen på nedan angiven adress
tillsammans med relevant dokumentation som styrker åberopat skäl. Kompletterande intyg ska ha
inkommit senast en vecka efter själva anståndsansökan.
Mer information hittar du på https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Hallkollhela-perioden/Att-overklaga/ Har du frågor i ärendet skall du kontakta den handläggare som
undertecknat beslutet.

Postadress:
Linköpings universitet
Antagningen
581 83 LINKÖPING

Besöksadress:
Hus Terra, ingång 37
Plan 3, B-korridor
Campus Valla

E-post:
antagning@liu.se
Tel: 013-28 10 00 (vx)

