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Anmälan om studieavbrott

Studieavbrott *
Ange från vilket program och/eller kurs och termin som studierna avslutas: 

Ange fr.o.m. vilket datum avbrottet gäller: 

Ort, datum och studentens underskrift *

3
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0

2
2

Fylls i av studenten * = obligatorisk uppgift

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) *

Efternamn *

Förnamn * Telefon- / mobilnummer

Adress

Postnummer Ort

E-post (studentkonto SXXXXXX) *
@student.hb.se

E-post (alt.)

Inlämning av blankett se sida 2



Studieavbrott
Med studieavbrott avses ett avbrott i utbildningen som anmälts 
till högskolan av studenten. Studenten har då ingen avsikt att 
återuppta studierna. Ett studieavbrott gäller från och med det 
datum som angivits ovan och kan göras när som helst under en 
påbörjad utbildning. 

Vid studieavbrott garanteras inte studenten någon plats om 
studenten önskar återuppta studierna. Ansökan om återkomst 
efter studieavbrott ska i så fall fyllas i och lämnas in. Plats ges 
enbart om utbildningsplatser inte fylls vid den ordinarie antag-
ningen. 

Information om behandlingen av 
personuppgifter
De uppgifter som du lämnar om dig själv i samband med din 
ansökan kommer att behandlas av den personal vid högskolan 
som har till uppgift att handlägga dessa ärenden, i syfte att hand-
lägga ärendet. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES och 
bevaras.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, 
som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordningen 
(allmänt intresse).

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter 
och vilka rättigheter du har på högskolans webbplats,  
http://www.hb.se/dataskydd. 

Inlämning av blankett
Mejla den akademi du tillhör; 

• A1@hb.se (textil, teknik, ekonomi)

• A2@hb.se (vård, arbetsliv och välfärd)

• A3@hb.se (bibliotek och information, pedagogik och IT)

• Polisutbildning@hb.se

alternativt

Skicka till Högskolan i Borås, 
Studentexpeditionen, 501 90 Borås  
eller lämna till Studentexpeditionen, B3

Fylls i av högskolan

 Studieavbrott fr.o.m. _____________(datum) är registrerat i Ladok och studenten är meddelad.

http://www.hb.se/dataskydd
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