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Ansökan sänds/lämnas till 
Kungl. Musikhögskolan  
Studieadministrativa avd. 
Box 27 711 
115 91 Stockholm 

Ansökan 
om studie- 
uppehåll 

1. Personuppgifter

Förnamn, Efternamn Personnummer 

Adress Postnummer, Ort 

Telefonnummer dagtid E-post

2. Utbildningsprogram

Utbildningsprogram Senast registrerad på programtermin 

3. Studieuppehåll

Jag ansöker härmed om studieuppehåll från och med: Jag planerar att återuppta studierna: 

Skäl till ansökan om studieuppehåll (skall styrkas med intyg): 

 Egen sjukdom           Föräldraledighet     Värnplikts- eller civilpliktstjänsgöring  Studentfackligt uppdrag 

Andra skäl: 

Ansökan om studieuppehåll för kommande studieår ska lämnas eller skickas till Studieadministrativa avdelningen.

Inför återupptag av studierna ska ansökan göras skriftligt på blanketten
Ansökan om återupptagande av studier. Ansökan lämnas eller skickas till Studieadministrativa avdelningen. senast 1 
april inför kommande studieår. 

Student som erhåller studiemedel och gör uppehåll i studierna är skyldig att själv meddela CSN om förändringar i 
studiesituationen. 

4. Underskrift

 Jag har tagit del av KMH:s bestämmelser för studieuppehåll 
 Jag ansöker om studieuppehåll.    

Datum och underskrift 

_______________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande: 
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5. Studieuppehåll

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 får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Bestämmelserna om studieuppehåll finns i 
högskoleförordningen (1993:100) 7 kap. 33 §. 

Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som har anmälts till högskolan av studenten. Studieuppehållet ska avse 
en bestämd tidsperiod. Eftersom KMH:s kurser sträcker sig över hela studieåret beviljas studieuppehåll för ett helt läsår i 
taget. 

6. Särskilda skäl krävs för studieuppehåll

För att beviljas studieuppehåll med platsgaranti måste du ha särskilda skäl till studieuppehållet. Det kan vara sociala, medicinska 
eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Skälen ska styrkas med intyg.  

7. Studieledighet av andra skäl

Du kan välja att vara studieledig av andra skäl än de som anges ovan, t ex andra studier eller arbete. Efter en sådan 
ledighet får du fortsätta studierna i mån av plats och utifrån en prioriteringsordning som fastställs av KMH för 
respektive utbildningsprogram. 

8. Ansökan om studieuppehåll

Ansökan ska lämnas skriftligt på blanketten Ansökan om studieuppehåll. Ansökan ska vara inlämnad till 
Studieadministrativa avdelningen senast 1 månad innan uppehållet påbörjas. För egen sjukdom och föräldraledighet kan 
andra datum förekomma.

9. Ansökan/anmälan om återupptagande av studier

För att återuppta studierna behöver fylla i blanketten Ansökan om återupptagande av studier. 
Anmälan ska lämnas till Studieadministrativa avdelningen senast 1 april inför kommande studieår. Sent inkommen ansökan 
kan påverka dina möjligheter att få plats på programmet efter studieuppehållet. 

Du ska anmäla återupptagande av studierna även om du har beviljats studieuppehåll. Om du anmäler dig efter att tiden 
för studieuppehållet gått ut mister du din garanterade plats och du får fortsätta studierna i mån av plats. Om du vill 
förlänga studieuppehållet efter den beviljade tiden måste du lämna in en ny ansökan om studieuppehåll. 

10. Utebliven ansökan om studieuppehåll betraktas som avbrott

Om du gör ett uppehåll i studierna utan att meddela det skriftligt eller om du efter studieuppehållet inte anmäler/ansöker 
om återupptagande av studierna, kan du endast återuppta dina studier i mån av plats på programmet och utifrån gällande 
prioritetsordning. 

11. Överklagande

I enlighet med högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 § får beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning 
på grundnivå eller avancerad nivå att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll överklagas till Överklagandenämnden 
för högskolan. Överklagandet ska vara skriftligt och ställd till Överklagandenämnden för högskolan, Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm, Box 27711, 11591 Stockholm. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas, 
vem som fattat beslutet, vilken ändring som önskas samt skälen till detta. Skrivelsen ska ha inkommit till KMH inom tre 
veckor efter den dag du fick del av beslutet.  

13. Beslut

 __________________________________________  
Signatur av ansvarig akademichef/studierektor

studieuppehåll med platsgaranti 
studieuppehåll utan platsgaranti

Datum och underskrift

_______________________________________________________________________
Chefen för Studieadministrativa avdelningen

12. Yttrande

studieuppehåll med platsgaranti 
studieuppehåll utan platsgaranti
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