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Ankomstdatum Dnr: 
Sv 5:8 

Anmälan om studieavbrott av utbildning på forskarnivå 
 

 
Forskarstuderandes personuppgifter 
Personnummer  (ååmmdd-xxxx) 

Förnamn Efternamn 

Institution, avdelning, avdelningschefens namn 

 
Antagen till utbildning på forskarnivå i 

Ämne  

 
Datum för avbrott av forskarstudier (avregistrering i Ladok)  

(år-månad-dag)  
 

Motivering till avbrott (frivilligt) 
 

 
Jag anmäler härmed att jag har avbrutit mina forskarstudier och begär därför att bli avregistrerad från 
ovan nämnda utbildning.  
 
Jag är medveten om att jag, för att återuppta studierna, måste ansöka om att bli antagen till utbildning 
på forskarnivå på nytt. 
 
 
Forskarstuderandes underskrift  

Datum (år-månad-dag) 
 

Underskrift  
 

Namnförtydligande 
 

 
 
Huvudhandledarens underskrift  

Datum (år-månad-dag) 
 

Underskrift  
 

Namnförtydligande 
 

 
 
  fortsättning på nästa sida  
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Studierektor har harmed tagit del av doktorandens beslut. 
 
Studierektors underskrift  

Datum (år-månad-dag) 
 

Underskrift  
 

Namnförtydligande 
 

 
 
Information 
Anmälan om studieavbrott kan endast ske under 
pågående utbildning och skall anmälas till Högskolan 
innan det reella avbrottet sker. Har du inte angett något 
datum för avbrott på blanketten räknas inkommandedatum 
även som avbrottsdatum om inte slutdatumet för 
utbildningen passerats. 

Studieavbrott innebär att du stryks från aktuella 
deltagarlistor, adresslistor etc. fr.o.m. avbrottsdatum. En 
avbrottsnotering läggs även in i det datorbaserade 
studentregistret (LADOK) för varje pågående forskarkurs. 
Obs! En anmälan om studieavbrott är ett definitivt 

ställningstagande om att sluta en utbildning – avhandling, 
omtentor, inlämningsuppgifter, etc. får således inte göras 
efter avbrottsdatum. 

Avklarade poäng 
De poäng som du har godkänts på under din studietid på 
forskarutbildningen berörs inte, utan kvarligger i LADOK. I 
den mån du påbörjar samma utbildning igen eller en 
annan högskoleutbildning kan poängen eventuellt räknas 
dig tillgodo. Beslut om tillgodoräknande fattas av berörd 
högskola/universitet. 

 

 

 

 

Hantering av blanketten:  

Anmälan om avbrott av utbildning på forskarnivå överlämnas ifylld och underskriven till studierektor för 
forskarutbildningen.  

Originalet överlämnas därefter till registrator för diarieföring.  

Registrator expedierar (mailar) beslutet till följande: 

• Forskarutbildningskoordinator för avregistrering i Ladok 
• Berörd avdelningschef 
• Huvudhandledare 
• Doktorand 
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