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Syfte
Dessa föreskrifter, som gäller för studier på grundnivå och avancerad nivå,
syftar till att skapa en likvärdig och rättssäker handläggning av ärenden som rör
studenter som vill fortsätta sina studier efter att de har slutat följa sitt
programtillfälle. De ska även möjliggöra för studenterna att kunna förutse hur
handläggningen kommer att genomföras.
Rätt att gå utbildning enligt det programtillfälle studenten är
antagen till
Att bli antagen till en utbildning innebär en rättighet för studenten att gå
kursen/programmet från den tidpunkt och enligt den ordning som framgår av
antagningsbeskedet, utbildningsplanen och kursplanen (programtillfälle).
Utbildningarna ska i största möjliga mån erbjuda plats till de studenter som är
antagna och behöriga till utbildningen. För genomförande av VFU/VIL är KI
oftast beroende av externa organisationer, såväl regioner och kommuner som
privata aktörer. Om dessa av någon anledning inte kan tillhandahålla
utbildningsplatser kan det uppkomma en situation då det uppstår platsbrist även
då utbildningen sedan tidigare är planerad och dimensionerad.
Inom vissa utbildningar förekommer särskilda behörighetsvillkor för kurser
vilka ska vara uppfyllda för att studenten ska få gå vidare till senare kurs i
utbildningsplanen.
KI kan i enskilda fall besluta att en student, på grund av att det föreligger
särskilda skäl, beviljas studieuppehåll till en viss tidpunkt, d.v.s. studenten har
rätt att fortsätta utbildningen efter studieuppehållet med garanterad kursplats. En
student kan också, om det föreligger särskilda skäl, göra avsteg från sitt
programtillfälle genom att beviljas en individuell studiegång som ger studenten
rätt att följa utbildningen och tilldelas kursplats enligt den handlingsplan för
individuell studiegång som har fastställts, dock med kvarstående krav på att
uppfylla behörighetsvillkor.
Garanterad kursplats ska en student ha som
• har antagits till den aktuella utbildningen och följer sitt programtillfälle,
• har beviljats individuell studiegång, eller
• har beviljats studieuppehåll.
Vad gäller när studenten inte längre följer sitt programtillfälle
Student, som gör avsteg från sitt programtillfälle och inte har beviljats
studieuppehåll eller individuell studiegång, kan endast fortsätta studierna om det
finns ledig kursplats (i mån av plats). Detsamma gäller den som efter beviljat
studieuppehåll inte återupptar sina studier vid den tidpunkt som står i beslutet.
Om det är flera studenter som vill återuppta sina studier och det inte finns
tillräckligt många lediga kursplatser prioriteras de sökande enligt nedanstående
prioritetsordning.
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Återupptag av studier
Student, som har gjort avsteg från sitt programtillfälle och vill fortsätta sina
studier, utan att ha beviljats studieuppehåll eller individuell studiegång ska
ansöka om återupptag.
För att kunna återuppta studierna ska studenten vara behörig till kursen vid
kursstarten.

Prioritetsordning
Om det är flera studenter som vill återuppta sina studier, efter avsteg från sitt
programtillfälle, och det inte finns tillräckligt många lediga kursplatser
prioriteras de sökande enligt följande prioriteringsordning.
En student kan endast tillhöra en prioritetsgrupp. Om det finns flera sökande
inom samma prioritetsgrupp sker lottning inom den prioritetsgruppen. För grupp
1 och grupp 4 ska det vid behov först göras en prioritering inom gruppen utifrån
vad som har föreskrivs särskilt för den prioriteringsgruppen.
Grupp med prioritet 1
Student som var behörig till närmast föregående kurstillfälle och då inte blev
tilldelad en kursplats på grund av platsbrist.
Om en student tvingas stå över ytterligare ett kurstillfälle på grund av platsbrist
ska den studenten till nästa kurstillfälle prioriteras inom prioritetsgrupp 1, så att
student med längst väntetid prioriteras högst.
Grupp med prioritet 2
Student som inte var behörig när studenten skulle påbörja kursen enligt sitt
programtillfälle och har blivit behörig samt söker återupptag till det efterföljande
kurstillfället. Studenten ska sedan det föregående kurstillfället ha bedrivit studier
inom den utbildning som återupptaget gäller.
Grupp med prioritet 3
Student som har varit obehörig mer än ett kurstillfälle efter kurstillfället enligt
sitt programtillfälle och som har blivit behörig efter att det senaste kurstillfället
startade. Studenten ska sedan det föregående kurstillfället ha bedrivit studier
inom den utbildning som återupptaget gäller.
Grupp med prioritet 4
Student som har haft uppehåll i sina studier utan beviljat studieuppehåll.
Inom prioritetsgrupp 4 ska den student prioriteras som har kortast frånvarotid
från studier inom den utbildning som återupptaget gäller.

