BETEENDEVETENSKAPLIGT KANDIDATPROGRAM
Anmälan om studieuppehåll
(Studieuppehåll kan bara anmälas för en termin
i taget) OBS! Blanketten ifylles med bläck

Institutionen för psykologi

Jag anmäler studieuppehåll på ____ :e studieterminen på programmet.
vt  20____
ht  20____
Jag har läst följande kurs/kurser vid Uppsala universitet:











Psykologi, baskurs A
Sociologi och socialpsykologi A
Pedagogik, baskurs A
Psykologi B
Socialpsykologi B
Pedagogik, fortsättningskurs B (alt. Pedagogik med inr mot vuxna och arbetsliv)
Utvärderingsterminen
Psykologi C
Socialpsykologi C
Pedagogik, fortsättningskurs C (alt. Pedagogik med inr mot vuxna och arbetsliv)



Jag är medveten om att studieuppehåll utan garanterad studieplats medför en risk att inte få återkomma till
studierna när jag själv önskar. Inför återkomst skall jag anmäla detta senast två månader före terminsstart, 1 juli
resp 19 november (se vidare institutionens regler för studieuppehåll).



Jag söker studieuppehåll för särskilda skäl och bifogar därför intyg

___________________________________

____________________________________

ort och datum

personnr

____________________________________

____________________________________

underskrift

namnförtydligande

_____________________________________________________________________________________________
postadress
____________________________________

____________________________________

telefon

e-postadress


BESLUT
Återkomst till program tillhör:


alt 1

Garanterad studieplats på studietermin nr ……, ……-terminen ……..
(OBS! Intyg måste alltid bifogas vid särskilda skäl)



alt 2

Ej garanterad studieplats till önskad och anmäld återkomst

Uppsala den ______ / ______ 20___

____________________________________

OBS! Viktig information på baksidan
betvet stup_nov15


BETEENDEVETENSKAPLIGT KANDIDATPROGRAM

Viktigt!

-

Samhällsvetenskapliga fakulteten har fattat beslut om att medge studieuppehåll om maximalt 2 terminer.
Därför medges f o m 1 juli 2009 studieuppehåll om högst 2 terminer för dem som bedöms tillhöra
gruppen Övriga skäl, dvs. sådana som inte ger studieplatsgaranti till viss termin och /eller kurs.
Studieuppehåll som bedöms tillhöra gruppen Särskilda skäl, dvs. där studieplatsgaranti till viss angiven
termin och kurs ges, påverkas inte av denna förändring. Under en period tillämpas
övergångsbestämmelser för student som planerat sina studier utifrån tidigare regler.

-

Då deltagarantalet på alla våra utbildningar är begränsat måste studenter rangordnas om det finns fler
sökande än platser på en termin/kurs. Föreskriven turordning är att, aktiva studenter har företräde
framför icke aktiva. Till gruppen aktiva räknas de studenter med studieuppehåll pga särskilda skäl.
Gruppen Särskilda skäl har alltid förtur vid återkomst. Förtur mellan sökande inom grupp 2, Övriga
skäl, rangordnas enl följande (1) tidigare nekad studieåterkomst och därmed ofrivilligt studieuppehåll pga
begränsat deltagarantal, (2) datum för komplett anmälan, så att student med tidigare anmälan äger
företräde, (3) antal resterande poäng, där student med färre restpoäng ges förtur. För att kunna återuppta
studier krävs även att studenten uppfyller fastställda tröskelregler.

-

-

-

Vid återkomst till program måste blanketten Anmälan om återkomst fyllas i och lämnas till
programansvarig senast två månader före terminsstart, 1 juli resp 19 nov.

OBS! Vid studieuppehåll från Beteendevetenskapligt kandidatprogram gäller även:
Vid studieuppehåll från Beteendevetenskapligt kandidatprogram ansvarar studenten för att
anmälan till fördjupningstermin görs via antagning.se (termin 4 och 6). Till fördjupningskursen
finns platsgaranti till en av kurserna inom programmets ramar men ej garanti för ett visst ämne
(se utbildningsplan).

Anser du det slutgiltiga beslutet vara felaktigt kan du ställa en överklagan till
Överklagandenämnden för högskolan, Box 7249, 103 89 Stockholm. Observera att den ska
lämnas till institutionen för diarieföring och vidarebefordran. Överklagan måste vara institutionen
tillhanda inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Ifylld blankett skickas/lämnas till registrator Inst för psykologi, Box 1225, 751 42 Uppsala.

betvet stup_nov15


