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1. Studieuppehåll och avbrott
Tre kategorier för uppehåll eller avbrott i studierna särskiljs:
- Studieuppehåll (platsgaranti enligt Högskoleförordningen)
- Temporärt studieavbrott (utan platsgaranti)
- Definitivt studieavbrott
1.1 Definition
Studieuppehåll innebär att student, om det föreligger särskilda skäl, kan
beviljas återinträde i studierna med platsgaranti vid en bestämd
tidpunkt/termin, under förutsättning att behörighet är uppfylld till aktuell
kurs/termin. Studieuppehåll beviljas endast om särskilda omständigheter
föreligger som framgår av §4 UHRFS 2016:1: 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.
Utöver ovan nämnda särskilda skäl ska även antagning till forskarutbildning
i relevant ämne och utbytesstudier som administreras genom Lunds
universitet gälla som särskilda skäl för att bevilja studieuppehåll. Vid
utbytesstudier ska nomineringen till utbytet göras genom internationella
avdelningen vid Medicinska fakulteten på uppdrag av det program vilket
studieuppehåll söks för.
Temporärt studieavbrott (utan platsgaranti) avser alla övriga uppehåll i
studierna, t.ex. uppehåll för arbete, andra studier, resor eller övriga
önskemål om paus i pågående studier. Student som anmält temporärt
avbrott har kvar sin plats på programmet och kan genom ansökan återuppta
studierna i mån av ledig kursplats under förutsättning att behörighet är
uppfylld till aktuell kurs/termin.
Med definitivt studieavbrott avses avbrott då studenten inte har för avsikt att
återgå till utbildningen utan avsäger sig platsen inom programmet.
1.2 Rutiner och handläggning
Samtliga studieuppehåll och avbrott i studierna bör ske i samråd med
studievägledare.
Tre olika blanketter/webbformulär ska användas:
- Ansökan om studieuppehåll (kompletteras med intyg)
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- Anmälan om temporärt studieavbrott
- Anmälan om definitivt studieavbrott
Blanketterna/webbformulären ska vara gemensamma för alla
utbildningsprogram och göras tillgängliga på hemsidan. Regelverket ska
tydliggöras på hemsidan och på eller i anslutning till respektive blankett/
webbformulär.
1.2.1 Ansökan om studieuppehåll
Ansökan om studieuppehåll lämnas till respektive studievägledare och
beslutas därefter av studiesocial kommitté. Intyg som styrker särskilda skäl
ska biläggas ansökan. Om studieuppehållet är planerat ska ansökan lämnas
in senast 15 april inför hösttermin och 15 oktober inför vårtermin.
Studieuppehåll p.g.a. sjukdom eller andra akuta omständigheter handläggs
och beslutas löpande. I ansökan ska studenten ange när återinträde i
studierna planeras. Av beslutet ska framgå vid vilken tidpunkt studenten är
garanterad plats samt att studenten måste anmäla/meddela till
studievägledningen senast angivet datum (se nedan) om man avser ta sin
plats i anspråk. Om studenten behöver förlänga sitt studieuppehåll fordras
att ny ansökan lämnas in med eventuella förnyade intyg för nytt beslut.
Studieuppehåll beviljas vanligen till nästkommande termins- eller kursstart,
d.v.s. för en termin i taget för utbildningar med antagning varje termin, och
för ett år i taget för utbildningar med antagning en gång om året.
Studieuppehåll kan vid behov beviljas för två terminer även för utbildningar
med antagning varje termin.
För ansökningar som får avslag av studiesocial kommitté ska beslut lämnas
med överklagandehänvisning först i det fall student nekas att återuppta
studierna efter uppehåll (12 kap. 2 § punkt 8 Högskoleförordningen).
1.2.2 Anmälan om temporärt studieavbrott
Student som önskar göra en paus i studierna kan anmäla temporärt
studieavbrott. Temporärt studieavbrott kräver ingen ansökan utan endast en
anmälan. Anmälan lämnas till studievägledningen senast 15 april inför
hösttermin och 15 oktober inför vårtermin. Detta utgör underlag för
planering av antal kursplatser och platser inom VFU/VIL inför kommande
termin. Motivering till temporärt studieavbrott ska meddelas, men utan krav
på intyg, samt uppgift om när studenten preliminärt avser att återuppta
studierna. Studenten får en bekräftelse på att anmälan mottagits. I denna ska
framgå tydligt att ansökan om att få återuppta studierna måste skickas in
senast det datum som anges i bekräftelsen. Det finns ingen tidsbegränsning
för hur många terminer en student kan göra temporärt studieavbrott och
anmälan behöver inte förnyas terminsvis.
1.2.3 Anmälan om definitivt studieavbrott
Anmälan om definitivt studieavbrott lämnas till studievägledningen. På
blanketten/webbformuläret kan studenten ange anledningen till definitivt
avbrott genom att olika alternativ markeras. Studenten får en bekräftelse på
att anmälan mottagits. I denna ska tydligt framgå att studenten är
avregistrerad från programmet och måste söka in på nytt genom anmälan på
Antagning.se.
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1.2.4 Återinträde i studierna
Vid beviljat studieuppehåll (platsgaranti) behöver studenten endast anmäla
återinträde. Anmälan lämnas till studievägledningen senast 15 april inför
hösttermin och 15 oktober inför vårtermin, utom för vårdutbildningarna
(omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa) där
senaste datum är 1 februari inför hösttermin och 1 september inför
vårtermin.
Vid temporärt studieavbrott (ingen platsgaranti) krävs att studenten ansöker
om återinträde. Ansökan lämnas till studievägledningen senast 15 april inför
hösttermin och 15 oktober inför vårtermin, utom för vårdutbildningarna där
senaste datum är 1 februari inför hösttermin och 1 september inför
vårtermin.
För studenter som haft temporärt studieavbrott beviljas återinträde i mån av
lediga platser på aktuell termin/kurs. I de fall samtliga behöriga sökande
inte kan beredas kursplats till sökt termin/kurs tillämpas lottning. Student
som får avslag på ansökan om kursplats p.g.a. platsbrist ges förtur (men inte
garanti) till ledig plats inför kommande termins- eller kursstart. I det fall
samtliga sökande med förtur inte kan beredas kursplats tillämpas lottning
till sökt termin/plats. Utspärrade studenter som trots förtur inte kunnat
beredas plats har platsgaranti till nästkommande kurs- eller terminsstart.
Student som lämnat in ansökan om återinträde efter sista ansökningsdatum
kan endast beredas plats i den mån lediga platser finns efter det att studenter
som ansökt i rätt tid tilldelats kursplats.

2. Spärrar och återinträde
2.1 Definition
En högskola får ställa upp krav på att en student ska ha godkänts på tidigare
kurser för att få fortsätta inom ett program. Sådana spärrar benämns även
tröskelregler. Ett sådant krav på särskilda förkunskaper måste enligt
högskoleförordningen anges i kursplanerna för de kurser som
utbildningsprogrammet omfattar. Förkunskapskraven ska vara nödvändiga
och motiveras av att studenten behöver dessa kunskaper för att kunna
tillgodogöra sig kommande kurs (7 kap. §25 i Högskoleförordningen). Ett
beslut som innebär att studenten nekas tillträde till kommande kurs/termin
på grund av bristande behörighet kan överklagas till Överklagandenämnden
för högskolan (ÖNH).
2.2 Spärrar inom Medicinska fakultetens utbildningsprogram Samtliga
program på grundnivå har idag spärrar med särskilda behörighetskrav för
uppflyttning till högre termin. Varje programnämnd beslutar om vilka
spärrar/tröskelregler som ska gälla inom respektive program. Spärrarna ska
anges som tillträdeskrav i kursplanerna. Respektive program/studiesocial
kommitté beslutar även om vilka rutiner som ska gälla vid
behörighetskontroll och information till studenterna. Däremot ska
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villkoren för de studenter som spärras ut vara gemensamma inom
fakultetens utbildningar.
2.3 Villkor för återinträde i studierna/förtur vid utspärrning
Studenter som spärras ut har i dessa fall inte själva valt att göra ett uppehåll
i studierna utan nekats tillträde till fortsatt utbildning genom myndighetsbeslut. Studenter som spärrats ut ges därför förtur till plats i programmet när
behörigheten uppfyllts, inom en begränsad tidsperiod. Förtur gäller under en
termin för program som startar både höst- och vårtermin och ett år för
program som endast har årligt intag. Studenter bör få möjlighet till minst en
omtentamen eller annan komplettering innan utspärrning sker. Programmen
ska därför i görligaste mån erbjuda och ta hänsyn till
kompletteringsmöjligheter som ligger i nära anslutning till terminsstart så
att studenten kan göra sig behörig ända fram till terminsstart. Respektive
studiesocial kommitté utformar sina rutiner på det sätt man finner lämpligt.
2.4 Rutiner och handläggning
Beslut om utspärrning tas i studiesocial kommitté och lämnas skriftligt med
överklagandehänvisning till studenten. I beslut som lämnas till studenten
anges att förtur till studieplats ges till nästkommande kurs- eller terminsstart
under förutsättning att behörighet uppfyllts. Studenten ansöker om
återupptagande i enlighet med anvisningarna på studentwebben. Om
utspärrad student på grund av platsbrist inte kunnat beredas plats trots förtur
har studenten platsgaranti till nästkommande kurs- eller terminsstart vid
ansökan om återupptagande.
2.5 Dispenser
Ett beslut om dispens från tröskelregler är ett beslut om undantag från
behörighetsvillkor. Prövning av dispenser är individuella bedömningar som
grundar sig i att studenten trots brister i behörigheten ändå kan anses ha
tillräckliga förkunskaper för att klara kursen.
Dispensansökan hanteras inom respektive studiesocial kommitté.
Enligt 7 kap. 3 § Högskoleförordningen får en högskola om det finns
särskilda skäl besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor.
Undantag från något eller några behörighetsvillkor ska göras om sökanden
har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att
uppfylla behörighetsvillkoren. Bestämmelsen innebär inte att den sökande
behöver ha motsvarande förkunskaper på annat sätt. En sådan bedömning
innebär snarare att den sökande uppfyller behörighetsvillkoren med stöd av
7 kap. 8 § andra stycket Högskoleförordningen, d.v.s. har s.k. reell
kompetens.
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Enligt 7 kap. 25 § Högskoleförordningen ska de krav på särskild behörighet
som ställs vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen.

