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Ansökan om anstånd med studiestart
Personuppgifter 
Förnamn Efternamn Personnummer

E-postadress Telefonnummer

Jag är antagen till  

med start  höst  vår, år  och ansöker om anstånd med studiestarten.

Jag önskar påbörja studierna  höst  vår, år 

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra 
särskilda omständigheter.1 Kryssa i det skäl som passar din situation bäst:

 Arbetsgivarens beslut att skjuta på tjänstledigheten (bifoga bevittnad kopia av arbetsgivarens beslut).

 Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring (bifoga bevittnad kopia av inkallelse).

  Anställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten enligt 12 § lagen (2012:332)2 
(bifoga bevittnad kopia av intyg).

 Vård av barn (bifoga bevittnad kopia av intyg).

 Sjukdom (bifoga läkarintyg).

 Studentfackliga uppdrag (bifoga bevittnad kopia av intyg).

 Annat skäl (bifoga redogörelse av skäl samt bevittnade kopior av handlingar som styrker dem).

Observera att:
Ansökan om anstånd ska skickas till den institution som ansvarar för utbildningen som du är antagen till. Hitta institutionen 
du ska studera vid på www.lu.se/institutioner. För att kunna ta din plats i anspråk måste du anmäla dig till utbildningen via 
www.antagning.se senast sista anmälningsdag och i samband med detta ladda upp eller skicka in detta beslut till PostNord 
Strålfors AB, Att: Antagningsservice, R 312, 190 81 Rosersberg, samt svara på antagningsbeskedet inom utsatt tid.

Underskrift

Datum Namnteckning

Beslut
Datum Dnr

 Anstånd beviljas till HT  VT  

 Anstånd avslås.

Beslutet verkställt av, namnförtydligande Namnteckning

https://www.lu.se/om-universitetet/ledning-och-organisation/institutioner
https://www.antagning.se/se/start
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Anstånd med studiestart
Du som är antagen till en utbildning har möjlighet att 
ansöka om anstånd med studiestarten om det finns 
särskilda skäl.

Särskilda skäl kan till exempel vara att arbetsgivaren 
skjuter på tjänstledigheten enligt lagen om tjänstledighet 
för studier, att du har blivit inkallad till militär grund-
utbildning eller att du har blivit sjuk.

Ansökan om anstånd ska skickas till den institution 
som ansvarar för utbildningen som du är antagen till. 
Hitta institutionen du ska studera vid på www.lu.se/
institutioner. 

I ansökan ska, förutom personuppgifter, framgå vilket 
program det gäller och vilka skäl du har. Du måste kunna 

styrka dina skäl. Bevittnade kopior av de dokument som 
kan vara aktuella (läkarintyg, inkallelseorder osv) ska 
därför bifogas.

Om anstånd med studiestart beviljats ska du för att ta 
din plats i anspråk anmäla dig till utbildningen på  
www.antagning.se senast sista anmälningsdag och i 
samband med detta ladda upp eller skicka in detta beslut 
till 

PostNord Strålfors AB 
Att: Antagningsservice 
R 312 
190 81 Rosersberg 

samt svara på antagningsbeskedet inom utsatt tid.

Hur man överklagar
Vill du överklaga beslutet om avslag ska du skriva till 
Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen ska 
dock ges in till Lunds universitet.

Postadress:  Antagningsavdelningen 
Lunds universitet 
BOX 117  
221 00 Lund.

E-post: antagning@stu.lu.se

I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, till 
exempel genom att ange beslutets diarienummer, och på 
vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Inled skrivelsen 
med ”Till Överklagandenämnden” och diarienummer/
anmälningsnummer.

Överklagandet ska ha kommit in till Lunds universitet 
inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet 
genom universitetet. För sent inkommen skrivelse avvisas 
i enlighet med 44–45 §§ Förvaltningslagen (2017:900).

Avgiftsskyldiga studenter undantas 
anmälningsavgift
Om du är skyldig att betala anmälningsavgift kan Lunds 
universitet bevilja ett undantag från att betala anmäl-
ningsavgiften, när du på nytt anmäler dig till utbildning-
en som du har beviljats anstånd för. Undantaget görs 
lokalt vid Lunds universitet och du måste följa instruktio-
nerna nedan steg för steg, för att kunna undantas från 
anmälningsavgiften för programmet.

1. Sök programmet som du beviljades anstånd för, via 
www.antagning.se.

2. Ladda upp beslutet om anstånd på ditt konto på 
www.antagning.se.

3. Istället för att betala anmälningsavgiften för program-
met på www.antagning.se måste du, så fort du gjort 
din anmälan, informera antagningsavdelningen vid 
Lunds universitet på antagning@stu.lu.se att en ny 
anmälan har gjorts.

Lunds universitet behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.  
Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet.

1. 1§ Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3)

2. 1§2 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3)

https://www.lu.se/om-universitetet/ledning-och-organisation/institutioner
https://www.lu.se/om-universitetet/ledning-och-organisation/institutioner
https://www.antagning.se/se/start
mailto:antagning%40stu.lu.se?subject=
https://www.antagning.se/se/start
https://www.antagning.se/se/start
https://www.antagning.se/se/start
mailto:antagning%40stu.lu.se?subject=
https://www.lu.se/om-universitetet/kontakta-oss/behandling-av-personuppgifter-vid-lunds-universitet
https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/lagar-och-regler2/uhrfs/2013/uhrfs-2013-3.pdf
https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/lagar-och-regler2/uhrfs/2013/uhrfs-2013-3.pdf
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