Ankommit

Blankett 5

ANSÖKAN OM FORTSATT STUDIERÄTT
Inlämnas till Studieärenden C3
HANDLINGAR SOM BÖR BIFOGAS TILL DENNA ANSÖKAN
- prestationsutdrag
- en redogörelse för orsakerna till att dina studier fördröjts (vid behov bör även eventuella dokument som bestyrker ansökan
t.ex. läkar- eller andra motsvarande intyg bifogas).
- kvitto på att behandlingsavgiften på 50 euro har betalats till konto Nordea FI53 1596 3000 0977 76, Swift: NDEAFIHH,
mottagare Arcada). Som meddelande ska studentens namn anges. Ansökan behandlas inte förrän kvittot har uppvisats
för Studieärenden!
PERSONUPPGIFTER
Efternamn

Tidigare efternamn

Förnamn (alla)

Personbeteckning

Näradress

Postnummer och -anstalt

E-post

Telefon

Utbildning

Inriktningsalternativ

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR SLUTFÖRANDE AV STUDIERNA
Den individuella studieplanen ska innehålla alla studieprestationer som återstår att avläggas eller är ofullbordade (även
examensarbete och praktik) vid tidpunkten för denna ansökan. Den kan även göras som en separat bilaga.
OBS! Studieplanen ska vara godkänd av examensansvarig/amanuens innan ansökan lämnas in till Studieärenden.
Prestation

Omfattning

Tidpunkt för genomförande

Samtliga studieprestationer som ingår i denna individuella studieplan (inkl. examensarbetet) är avslutade och bedömda
senast _____ . _____ . __________.
DATERING OCH UNDERSKRIFT
Datum
Underskrift
_____ . _____ . __________

______________________________________ (student)

Planen godkänd
Datum

Underskrift

_____ . _____ . __________

______________________________________ (examensansvarig/amanuens)

FÖREDRAGNING
Fortsatt studierätt beviljas för

två perioder

fyra perioder

sex perioder

Ansökan förordas inte
Motivering (obligatoriskt om ansökan inte förordas)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_____ . _____ . __________

______________________________________________
prefekt

BESLUT
Fortsatt studierätt beviljas

_____ . _____ . __________

Ansökan avslås

______________________________________________
rektor

INSTRUKTIONER FÖR UPPGÖRANDE AV INDIVIDUELL STUDIEPLAN

•

Förbered dig väl innan du träffar den examensansvariga eller amanuensen som ska godkänna
din individuella studieplan. Notera att den examensansvarigas eller amanuensens uppgift är att
godkänna planen INTE utarbeta den färdigt åt dig.

•

Gör på förhand upp studieplanen och skriv ner eventuella frågor inför mötet med den
examensansvariga eller amanuensen. Således får du mer struktur i vad som ännu känns oklart.

•

Fundera noga på tidpunkten för genomförandet av prestationerna. Tidpunkten bör vara specifik,
vårtermin eller hösttermin duger inte som tidpunkt. Om du inte vet då en kurs eller praktik går
bör du kolla Asta eller fråga den examensansvariga eller amanuensen för din utbildning.
OBS! Ansökan tas inte emot om tidpunkten fattas/ inte är tillräckligt detaljerad.

•

Planen bör vara genomförbar. Du bör ha en realistisk chans att klara av att avlägga de
resterande studiepoängen under de perioder du ansöker om att få tilläggstid för.

Beslutet delgivits per post ____ . ____ . ______ _____

10.6.2016/LS

