ANSTÅND MED STUDIERNAS PÅBÖRJANDE
För utbildningar vid Filosofiska fakulteten, Tekniska Högskolan samt
Utbildningsvetenskap.
Se föreskrifter på blankettens baksida

Ank datum

Dnr LIU

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

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

Åberopat skäl ska styrkas med intyg och kopia på antagningsbeskedet bifogas ansökan. Om
medicinska skäl ligger till grund för ansökan ska även läkarintyg bifogas.
Namn

Personnummer

__________________________________________________________________________________________
Adress
Tel
__________________________________________________________________________________________
Postnummer
Ort
__________________________________________________________________________________________
Datum
Namnunderskrift

OBS! Du som beviljats anstånd enligt nedan skall återanmäla dig till utbildningen i vanlig ordning, till
den adress som framgår av aktuell anmälningsinformation och inom fastställd tid, inför den termin då
utbildningen skall påbörjas. Kopia av anståndsbeslutet skickas till Antagning, 833 82 Strömsund.
Den som inte skickar in ny anmälan går miste om sin studieplats.

BESLUT

Datum:



Ansökan avslås då åberopade skäl inte bedöms medge anstånd.



Anstånd beviljas till: ………………………..…… med kurs-/programkod
under förutsättning att utbildningen ges med samma kod som ovan.

…………

På fakultets-/områdesstyrelsens vägnar

……………………………………………………..
Handläggarens underskrift
2011-04-07

FÖRESKRIFTER
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.
Ansökan kan endast avse ett anmälningsalternativ. Vid antagning till senare del av program,
kurs i program som fristående kurs, uppdragsutbildning eller liknande ges inte anstånd
eftersom platstillgången är temporär.

Skäl
Åberopade skäl prövas individuellt och kan avse sociala, medicinska eller andra
omständigheter t ex uppskjuten tjänstledighet enligt lagen om ledighet för utbildning. Skälet
skall avse den sökande personligen och vara av sådan art att denne inte själv kunnat råda
över omständigheterna.
Det skall ha uppkommit efter sista dag för anmälan till den aktuella utbildningen eller, om det
uppkommit tidigare, vara sådant att den sökande inte insett att det skulle förhindra studiernas
påbörjande.
I samtliga fall skall det åberopade skälet styrkas skriftligen. Den som åberopar uppskjuten
tjänstledighet för studier måste således uppvisa bevittnad kopia av sin tjänstledighetsansökan
med beslut om avslag.

Ansökan
Anståndsansökan bör göras så snart hindret för att påbörja utbildningen är bekant, ansökan
måste dock inkomma innan registreringsperiodens slut.
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.
Anståndsansökning görs på denna blankett som lämnas till Antagningen på nedan angiven
adress tillsammans med kopia av antagningsbesked och den dokumentation som styrker
åberopat skäl.

Frågor
Beslut att inte bevilja den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning anstånd med
att påbörja studierna kan överklagas. Mer information hittar du på http://sah.liu.se. Har du
frågor i ärendet skall du kontakta den handläggare som undertecknat beslutet.

Postadress:
Linköpings universitet
Antagningen
581 83 LINKÖPING

Besöksadress:
Hus Origo
Campus Valla

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

2011-04-07

