INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

Studieuppehåll
Socionomprogrammet
Sökandes uppgifter
Namn

Personnummer

Gatuadress
Postnummer

Postadress

Telefonnummer
E-post
Utbildningsprogram/kurs
Avser återkomma (ht/vt)

Uppehåll i studierna under tiden
(år)

(till termin)

Anledning (bifoga intyg om så krävs) _________________________________________
________________________________________________________________________
Ej uppfyllt förkunskapskrav, resultat på följande kurs/er saknas _________________________
Jag har tagit del av reglerna på baksidan av blanketten

Datum

Sökandes namnunderskrift

Ansökan skickas/lämnas till: studieadministrationen för socionomprogrammet, Institutionen för
socialt arbete, Box 720, 405 30 Göteborg. Vid frågor: socionomprogrammet@socwork.gu.se

För regler gällande studieuppehåll se nästa sida.
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BESLUT

Datum: _____________

 Bifall med platsgaranti

 Bifall utan platsgaranti

Kommentar

_____________________________________________________________
Studierektors namnunderskrift
OBS! Alla förkunskapskrav som gäller för tillträde till aktuell kurs måste vara uppfyllda för att
studenten skall kunna ta sin plats i anspråk vid återkomst.

Ansökan om studieuppehåll från Socionomprogrammet
Om du vill göra ett studieuppehåll är det viktigt att du ansöker om det. Studieuppehåll beviljas
tidigast efter en termins avslutade studier.
Studieuppehåll ges med eller utan platsgaranti. Platsgaranti innebär att du är garanterad plats
oavsett när du vill återuppta dina studier. Studieuppehåll av orsaker som ger platsgaranti d v s
sociala och medicinska skäl samt skäl avseende vård av barn, skäl förknippade med
värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller till studentfackligt uppdrag. Intyg krävs och
behöver vid behov förnyas.
Studieuppehåll utan platsgaranti innebär att du beviljas återupptagande av studier i mån av
plats.
Inför återupptagande av studierna ska anmälan göras på blanketten ansökan om
återupptagande av studier senast 15 april för nästkommande hösttermin och 15 oktober för
nästkommande vårtermin.
Vid återupptagande av studier gäller följande rangordning:
1. med platsgaranti och som anmält återkomst i tid
2. med platsgaranti och efter att förkunskapskraven för fortsatta studier har uppnåtts
3. med platsgaranti men inte anmält återkomst i tid
4. utan platsgaranti, men som anmält studieuppehåll och som i tid meddelat sin
återkomst
5. utan platsgaranti som inte anmält studieuppehåll men som i tid anmält återkomst
6. utan platsgaranti, med anmält studieuppehåll men inte i tid anmält återkomst
7. utan platsgaranti som inte anmält studieuppehåll och som inte heller i tid anmält
återkomst.
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