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beslutade den 17 april 2013.
Universitets- och högskolerådet föreskriver följande med stöd av 7 kap. 33 §
högskoleförordningen (1993:100).

Anstånd med studier för antagna
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.

Studieuppehåll
3 § Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten.
4 § 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.
Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 §
lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i För-
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svarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
soldat eller sjöman enligt denna lag.
5 § Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter
studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod.
Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna
ska fortsätta.
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.
På Universitets- och högskolerådets vägnar
ULF MELIN
Erica Finnerman
(Avdelningen för analys,
främjande och tillträdesfrågor)
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