
 

Ansökan om studieuppehåll  
i studierna på juristprogrammet 
 
 
_____________________________________ _________________________ 
Efternamn, tilltalsnamn   Personnummer 
 
_____________________________________________________________________ 
Gatuadress    Postadress 
 
__________________________ ____________________________________ 
Telefonnummer, bostad  Telefonnummer, dagtid 
 
 
E-postadress:______________________________________________________________ 
 
 
Antogs HT/VT___________  Senast avklarad kurs på programmet _____________ 
 
Önskar uppehåll HT_____/ VT______ 
Obs! Uppehåll kan endast medges för hel termin och för högst två terminer i taget. 
 
 
Skäl till uppehållet: (se blankettens baksida) 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Obs! Intyg som styrker de angivna skälen skall uppvisas. 
 
 
 
___________________________           ____________________________________ 
Ort/datum   Underskrift  
 

 
 
 
 

Anvisningar; se blankettens baksida. 
 
*********************************************************************  
 
 
 
 
tum:   Handläggare:   

Beslut (Högskolans anteckningar) 
 
 
 
 
Beslutsdatum   Handläggare 
  

   



 
 
 
 
 
Information 
 
Allmänna villkor för att beviljas studieuppehåll 
För att du skall beviljas studieuppehåll måste du ha läst minst en termin samt tenterat 
åtminstone 15 hp med godkänt resultat på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Det 
måste även föreligga särskilda skäl för att studieuppehåll skall beviljas. Särskilda skäl kan 
enligt högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara sociala, medicinska eller andra 
särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller 
studentfackliga uppdrag. Intyg som styrker de angivna skälen skall uppvisas. Studieuppehåll 
beviljas endast för hel termin och maximalt två terminer i taget. Du kan normalt inte beviljas 
studieuppehåll för en termin när registreringsperioden (de två första veckorna på terminen) är 
slut.  
 
Uppehållet kan på begäran förlängas med maximalt två terminer i taget, men endast genom 
nytt beslut av institutionen. 
 
Anvisningar för uppehåll i studierna 
När du har beviljats studieuppehåll har du garanterats rätt att efter uppehållet återkomma till 
utbildningen vid en bestämd tidpunkt. Du behöver följaktligen inte ansöka om återkomst till 
studierna, men du måste däremot som vanligt anmäla vilka kurser som du skall läsa. Detta 
sker genom registrering av önskade obligatoriska kurser under registreringsveckan aktuell 
termin, eller genom ansökan till specialkurser senast 15 april för på följande hösttermin och 
senast 15 oktober för påföljande vårtermin.  
 
Viktigt! 
Observera att du under studieuppehållet varken har rätt att delta i undervisning eller 
tentamen vid Juridiska institutionen. Om du vill ägna en termin åt att omtentera kurser skall 
du alltså inte ansöka om studieuppehåll.  
 
 
Frågor? 
Kontakta studievägledare Jenny Nyman Hök, jenny.nyman-hok@juridicum.su.se.   
 
Ansökan skickas till: 
Studievägledare Jenny Nyman Hök 
Juridiska institutionen 
Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 
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