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Ansökan om studieuppehåll 
Application for study break 
Fylls i av doktorand - lämnas till studierektor | To be filled in by PhD student – forward to director of research 
studies 

 
Doktorandens namn | Name of the PhD student Personnummer | Personal ID number 

Forskarutbildningsämne | Research Subject Akademi | Faculty 

Doktorandens underskrift | PhD student signature Datum | Date 

 
Orsak till studieuppehåll |      Information regarding reason for break in studies 

Ansökan måste lämnas in minst 2 månader före studieuppehåll | Application must be sent in 2 months ahead of study break 
 

Antagen | Admitted Studieuppehåll startar | break starts Studieuppehåll avslutas | break ends 

Finansiering av forskarstudier | Source of financing  

□ Anställd vid Högskolan i Borås | Employed by the University of Borås 

□ Annan anställning | Other     employment 

□ Stipendium | Scholarship 

 

Orsak till studieuppehåll | Reason for break  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieuppehåll beviljas endast om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda 
omständigheter som t ex vård av barn, sjukdom, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Det 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, se UHRFS 2016:1. De särskilda skälen 
ska kunna dokumenteras med intyg. Har du beviljats studieuppehåll innebär det att du får fortsätta dina studier efter studieuppehållet. 

 

Se nästa sida | See next page 
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Obs! Vid anställning måste även ansökan om tjänstledighet lämnas in | 

Attention! An application for leave of absence must be handed in if employed by HB. 

Fylls i av högskolan | to be filled in by the University 
BESLUT | DECISION 

Signatur Handledare 

………………………………………………………………………………………………. 

namnförtydligande: …………………………………………………………………………………. 

Signatur behörig i Forskarutbildningsutskott eller i KFU 

…………………………………………………………………………………………………

namnförtydligande: ……………………………………………………………………….. 

Signatur prefekt 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

namnförtydligande: …………………………………………………………………………………………………………… 

Original till Forskningshandläggare | Original to the Research Officer 
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