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Prioritering till studieort efter studieuppehåll vid 
Läkarprogrammet (utbildningsplan MALA2) 

Grundprincipen är att den studieort som studenten tilldelats under Kurs 4 gäller 
under återstående studietid på Läkarprogrammet vid LiU. 

Student som efter studieuppehåll med särskilt skäl beviljats återkomst till studier, 
fördelas till studieort enligt följande: 

A. Student som har beviljats studieuppehåll med särskilt skäl ska i första hand 
placeras på den studieort som studenten tilldelats under K4. 

1. Om antalet studenter på aktuell studieort överstiger antalet platser som den 
specifika orten tillhandahåller i relation till totalantalet studenter på kursen 
ska man i första hand försöka erbjuda plats på studieorten i fråga. 
 

2. Om det inte går att erbjuda plats vid aktuell studieort erbjuds studenten i 
andra hand plats vid annan studieort där ledig plats finns efter att studenter 
knutna till den orten i första hand har erbjudits plats. 
 

3. En student som inte får behålla sin ursprungliga huvudstudieort men erbjuds 
annan ort kan förlänga sitt studieuppehåll för att, om möjligt, få kursplats och 
annan huvudstudieort nästkommande termin. Ingen extra prioritering sker 
då, utan samma princip som ovan ska gälla. 

 

B. Student som efter studieuppehåll utan särskilt skäl beviljats återkomst till studier 
ska i första hand placeras på den studieort som studenten tilldelats under K4. 

1. Om antalet studenter på aktuell studieort överstiger antalet platser som den 
specifika orten tillhandahåller i relation till totalantalet studenter på kursen, 
ska man i första hand försöka erbjuda plats på studieorten i fråga upp till 
maximalt antal platser enligt uppdrag. 
 

2. Om det inte går att erbjuda plats vid aktuell studieort erbjuds studenten i 
andra hand plats vid annan studieort. 

 

3. Om studenten avböjer erbjuden plats vid annan studieort, ska studenten 
förlänga sitt studieuppehåll och ansöka om återkomst utan garanterad plats 
till kommande termin.  

För studenter som tidigare antagits till utbildningsplanen för MALA 1 och sedan 
antagits till den nya utbildningsplanen MALA 2 gäller samma regler efter fördelning 
till studieort som för dem som är antagna till MALA2.  

Se Prioritetsordning för utbildningsplats vid Medicinska fakulteten, LiU D-nr Liu-
2017-02037. (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/766434) 
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