
Fakulteten för landskapsplanering, 
trädgårds- och jordbruksvetenskap 
REGISTRATOR, SLU 
Box 52, 230 53 Alnarp

ANMÄLAN AV 
STUDIEUPPEHÅLL 
STUDIEAVBROTT

Denna blankett ska fyllas i och skrivas under av studenten vid anmälan av studieuppehåll eller studieavbrott 
 - diskutera gärna med en studievägledare eller programstudierektor!

Program

Student
Efternamn, tilltalsnamn Personnummer

Postnummer och ort

Telefon bostad Telefon mobil E-post

Studieuppehåll 
Jag anmäler studieuppehåll 
Fr. o. m. År - Mån - Dag

Motivering

Underskrift av student

DatumNamnteckning

Motivering

Antagningsår

Fr. o. m. År - Mån - Dag

Studieavbrott 
Jag anmäler att jag definitivt avbrutit studierna 

*Platsgaranti vid studieuppehåll från programstudier 
Om det finns särskilda skäl kan studieuppehåll beviljas med garanterad rätt att fortsätta studierna efter uppehållet. Studieuppehåll med 
platsgaranti kan beviljas för högst ett år i taget. Särskilda skäl avser här sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till 
exempel vård av barn, egen graviditet, allvarligare sjukdomsfall, studentfackligt uppdrag eller grundutbildning inom totalförsvaret. Intyg ska 
bifogas ansökan. Intyg makuleras om inte studenten vid ansökan begärt att det ska återsändas. Meddelande om beslut skickas till adressen i 
ansökan. Studenten ska själv anmäla sig till fortsatta studier, senast sista anmälningsdag på det sätt som gäller för programmet. Vanligen 
ska anmälan göras i Studera.nu genom Studentportalen senast den 15 april respektive den 15 oktober.

Jag ansöker om platsgaranti och bifogar intyg* Ja Nej

Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
SUS (Avd för student- och utbildningsservice) 
Box 7010, 750 07 Uppsala

Fakulteten för skogsvetenskap 
REGISTRATOR, SLU 
901 83 Umeå

Adress

Skickas till adressen under din fakultet:

Jag intygar härmed att de uppgifter jag lämnat är korrekta. 
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