
 
 
     

                                                                                                                                    Diarienummer ____________ 

      
 
 

         Ansökan om anstånd med studiernas påbörjande 

            Sektionen för antagning och examen - Beslut meddelas efter urval 2 - 

 

…...……………………………………..……….     ……………..………………………………………………………………… 
Personnummer                Namn  
 
…...……………………………………..……….  ……………..………………………………………………………………… 
Telefon                 Gata    
  
…...……………………………………..……….   …………..……………………………………………………………………  
E-post                 Postnr & Ort  
 
 

 
Den som inte kan påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt kan medges anstånd med studiestarten om det finns 
särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av 
barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt 
förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om 
arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 
§ lagen (2012:332) om vissa försvarsmakts-anställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är 
anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. 
 
Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för längre tid. Fullständigt ifylld 
ansökan sänds till Mälardalens högskola, Sektionen för antagning och examen, Box 325, 631 05 
Eskilstuna. Alternativt e-postas till antagningen@mdh.se eller lämnas in vid Studenttorget i 
Eskilstuna eller Västerås. Vid frågor ring 016-15 32 50 eller mejla till antagningen@mdh.se. 
 

 
Jag är antagen till: 
 
……………………………………………………………………………...… ……………………….    ………………………
 i ort                        med start termin 
 
Motivering (föräldraledighet, sjukdom och nekad ledighet från arbetsgivare måste styrkas med intyg) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

        Vid behov, fortsätt på baksidan 
                        
……………………………… ……………….…………   …………………………………………………………….……………… 
Datum    Ort   Namnteckning 
 
BESLUT (beslut om anstånd kan överklagas, anvisningar för överklagande bifogas vid avslag). 

 

 Anstånd beviljas. Du beviljas anstånd med studiestarten till ………....…. terminen 20…….. för ovan 
angiven utbildning. Anståndet gäller under förutsättning att utbildningen anordnas och att 
behörighetskraven är oförändrade. Om du vill ta din plats i anspråk ska du anmäla dig till utbildningen 
igen på www.antagning.se senast sista anmälningsdag samt då ladda upp en kopia på detta 
beslut på dina sidor. Information om sista anmälningsdag för höst- och vårtermin hittar du på 
www.antagning.se. Du behöver också följa anvisningarna gällande registrering, upprop mm i kommande 
antagningsbesked. Observera att du förlorar din plats om du blir antagen till annan sökt utbildning som du 
har prioriterat högre i din ansökan. Den som har beviljas anstånd kan inte ta sin plats i anspråk under 
anståndstiden. 
 
Kopia av detta beslut ska laddas upp på dina sidor på www.antagning.se eller skickas till 
Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm, efter att du har gjort din nya anmälan. 

 
 Anstånd beviljas inte enligt bifogat beslut (beslutet kan överklagas, anvisningar för överklagande bifogas). 

 
 

………………    ……………………………………………..............................…………….....…………………………… 
Datum              Handläggare vid Sektionen för antagning och examen             Namnförtydligande 
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