
Återupptagande av studier – blankett och anvisningar 

Genom denna blankett kan du som har tagit uppehåll i dina studier eller tagit igen gamla kurser och blivit 
behörig ansöka om att återuppta studierna. Att ansöka om återupptagande betyder att du ansöker om en 
plats på ditt utbildningsprogram från en viss termin.  

Återupptagande sker i mån av plats. Studenter som har tagit ett uppehåll i studierna för att ta igen kurser 
placeras först, därefter de som har varit på uppehåll av andra skäl. obs! Du som tidigare har fått en 
beviljad ansökan om studieuppehåll med platsgaranti behöver inte skicka in ansökan om återupptagande.  

Lämna in ansökan om återupptagande terminen före den termin du önskar att återuppta studierna: senast 
1 maj för höstterminen eller 1 november för vårterminen. Mejla in din ansökan till 
utbildningsstod@mchs.se. Beslut delges senast i mitten på augusti eller januari per e-post. 

förnamn*: efternamn*: 

personnummer:* e-postadress*: 

Program och datum för återupptagande: 

namn på utbildningsprogram*: termin och år som jag var senast registrerad*, t ex HT20: 

Jag önskar att återuppta mina studier från och med (ange datum):* 

(åååå/mm/dd) 

Ansökan behöver inte signeras 

Beslut: 

Ansökan om återupptagande

beviljas från datum: 

Ansökan om återupptagande 

avslås 

Motivering vid avslag: 

Det finns inga lediga platser på terminen du sökt plats till 
Inte behörig till terminen du sökt plats till 
Annat: 

namn: datum:

Blir din ansökan beviljad kan du börja den termin du har sökt till. Mer information kommer i samband med 
beslutet. Om du får avslag för att det inte finns platser på utbildningen kan du vänta till nästa termin och 
ansöka igen.  

Kontakta din studierektor om du vill diskutera din studiegång. 
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