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Regler och anvisningar för anstånd med
studier för antagna
För att på bästa sätt kunna planera och genomföra utbildningar och härigenom
effektivt hushålla med Högskolan Kristianstads (HKR) resurser är det av vikt att
HKR har kännedom om hur många av studenterna som avser att utnyttja sin
studieplats inom en viss utbildning en viss termin.
Bestämmelser om anstånd med studiestarten finns i högskoleförordningen
(1993:100), Universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS 2013:3 samt i
HKR:s egna lokala regler och anvisningar (detta dokument).

Regler
Enligt högskoleförordningen (HF) gäller
Anstånd med studier och studieuppehåll för utbildning på grundnivå eller
avancerad nivå
7 kap 33 § Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den
som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan
1. får anstånd med att påbörja studierna, eller
2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
Det som anges i första stycket gäller också en studerande som avses i 6 kap 11 c §,
om den del av utbildningen som högskolan ska anordna ges på grundnivå eller
avancerad nivå.
Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om anstånd och
studieuppehåll.
Definition av student
1 kap 4 § Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver
högskoleutbildning, och med doktorand en student som är antagen till och bedriver
utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte annat anges särskilt.

Enligt universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om
anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll gäller
1 § Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska
eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller
civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen
(1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.
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2 § Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl
för en längre tid.
Ett beslut om anstånd får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då
studierna ska påbörjas.

Allmänna utgångspunkter vid HKR
En student som antagits till en utbildning och av särskilda skäl inte kan påbörja sina
studier när en kurs eller ett utbildningsprogram börjar kan ansöka om anstånd med
studiestart. Tillvägagångssättet beskrivs i detta dokument. Ett beviljat anstånd
innebär att studenten medges att påbörja studierna vid ett senare tillfälle.
En student som blivit antagen till utbildning vid HKR och avser att ansöka om
anstånd måste tacka ja till sin plats i den ordning som framgår av
antagningsbeskedet. Ansökan om anstånd skickas till HKR och bör ha inkommit
senast datum för kurs/programstart.
Anstånd beviljas normalt om studenten innehar något av de särskilda skäl som anges
i Universitets- och högskolerådets föreskrifter. Anstånd av andra skäl beviljas utifrån
utbildningens förutsättningar. Studenten ska, om HKR begär det, lämna intyg som
styrker skälen. Anstånd medges för högst 18 månader. Vid synnerliga skäl medges
anstånd för en längre tid.
Den som beviljats anstånd med studiestarten måste anmäla sig igen via antagning.se.
Anståndsbeskedet sparas och skickas in tillsammans med ny anmälan när
utbildningen startar igen.
Studenten läser enligt den kurs/utbildningsplan som är gällande då studierna
påbörjas. Anstånd beviljas med reservation att kursen/programmet inte längre ges när
studenten ska påbörja sina studier.
Studieavgiftsskyldiga studenter
Beviljat anstånd berättigar inte till återbetalning av erlagd studieavgift.
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Student som beviljats anstånd ansvarar själv för att meddela CSN.

Anvisningar
Handläggning av ärenden om anstånd
Det åligger studenten att ansöka om anstånd med studiestarten. Anstånd söks på
särskild blankett och lämnas till expeditionen på den sektion som berörs av
anståndet.
Ärenden om anstånd handläggs på den sektion där utbildningen genomförs.
Ansökan ankomststämplas och diarieförs.
Ansökan om anstånd att påbörja studierna ska behandlas så snart som möjligt och
beslut ska normalt fattas inom två månader från det att en fullständig ansökan
inkommit. Beslut om anstånd fattas av programområdesansvarig enligt
vidaredelegation av sektionschef.
Skälen för beslutet ska motiveras i beslutshandlingen. Vid avslag bifogas
överklagandehänvisning.
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Beslutet upprättas i ett exemplar som skickas till den sökande, kopia behålls av
HKR.
Ansökan och beslut lämnas till registrator.
Överklagande
Beslut av HKR om anstånd får enligt HF 12 kap 2 § punkt 7 överklagas till
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)
Beslut av ÖNH får enligt HF 12 kap 5 § inte överklagas.
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