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REDOGÖRELSE FÖR STUDIER TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN

Sökandens namn Personbeteckning
______________________________ ________________________

Du ska ge en redogörelse för dina studier till arbets- och näringsbyrån, för att det ska kunna
utredas om du har rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Nedtill på blanketten finns plats för en fritt formulerad redogörelse. Fyll i en separat blankett
över alla fristående studier.

Arbets- och näringsbyrån kan be dig lämna ytterligare upplysningar om dina studier samt
visa upp redogörelser som bestyrker de uppgifter du lämnat.

1. Basuppgifter

1.1 Namn på examen eller studiehelhet ____________________________________
1.2 Läroanstaltens namn ____________________________________
1.3 Ort där läroanstalten finns ____________________________________
1.4 Läroanstaltens telefonnummer ____________________________________

2. I vilken fas är dina studier? (Välj rätt alternativ.)

2.1 Studierna har börjat eller ska snart börja. Med studier som har börjat eller snart ska
börja avses studier som har inletts eller ska inledas under tid som arbetslös.
2.2 Jag är inte färdig med studierna.
2.3 Studierna har avslutats eller ska avslutas snart.

3. Inledande och avslutande av studierna

3.1 Ansöker du om arbetslöshetsförmån för tiden efter att studierna börjat? Ja Nej
3.2 När börjar eller började dina studier? ___________

3.3 Ansöker du om arbetslöshetsförmån för tiden innan studierna avslutas? Ja Nej
3.4 När avslutades eller avslutas dina studier? ___________

4. Uppgifter om studierna (Välj rätt alternativ.)

4.1 Studierna leder till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen.

4.2 Studierna leder till lägre högskoleexamen som avläggs vid universitet. Med lägre
högskoleexamen avses kandidatexamen (eller motsvarande).

4.3 Har du rätt att fortsätta studierna för att avlägga högre högskoleexamen?
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4.4 Studierna leder till högre högskoleexamen som avläggs vid universitet. Med högre
högskoleexamen avses magisterexamen (eller motsvarande).

4.5 Det är andra studier än de som nämnts ovan.

5. Studiernas omfattning

Vilken är studiernas totala omfattning enligt studieplanen (inklusive närundervisning,
distansstudier och praktik)?

Om läroanstalten har utarbetat en personlig studieplan (HOPS eller motsvarande) med dig,
ska du svara på frågorna utifrån studieplanen.

Obs! Ange studiernas omfattning i timmar endast om studierna inte har fastsällts i
studiepoäng, studieveckor eller kompetenspoäng. Om studiernas omfattning inte har
fastsällts, välj punkt B.

5.1 A. ___________________ studiepoäng / studieveckor / kompetenspoäng/ timmar

5.2 B. Studierna förbereder för fristående examen eller är andra studier vars omfattning inte
har fastställts.

Om dina studier förbereder för fristående examen, lämna in en kopia av din personliga
studieplan (HOPS) eller någon annan redogörelse för studiernas omfattning.

5.3 Datum då studierna inleds: ____________
5.4 Datum då studierna avslutas: ____________

5.5 Läroanstaltens ferietider:

___________  __________ Jag studerar under ferietiden
___________  __________
___________  __________

5.6 Jag vet inte läroanstaltens alla ferietider.

Med läroanstaltens ferietider avses minst fem vardagar långa ferieperioder. Om du inte vet
alla ferietider, ta reda på dem och lämna in till exempel läroanstaltens broschyr eller någon
annan motsvarande redogörelse av vilken saken framgår till arbets- och näringsbyrån.

6. Arbete och företagsverksamhet under studierna

6.1 Har du arbetat under studietiden? Ja Nej

Arbetsgivare Arbetet började      Arbetet upphörde    Anställningen fortsätter   Arbetstid (timmar i veckan)
__________ _____________        _______________ _____________
__________ _____________        _______________ _____________
__________ _____________        _______________ _____________
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6.2 Har du bedrivit företagsverksamhet under studietiden? Ja Nej

Företagets namn Verksamheten inleddes Verksamheten upphörde Verksamheten
fortsätter

_______________ __________ __________
_______________ __________ __________

6.3 Berätta kortfattat hurdan företagsverksamhet det varit och hur mycket
 företagsverksamheten sysselsatt dig till arbetsmängden sett?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7. Avslutande av studierna (Välj rätt alternativ.)

7.1 Jag har fått examensbetyg eller annat motsvarande intyg över att
studierna slutförts.

7.2 Jag har genomfört alla studieprestationer som krävs och de,
inklusive examensarbetet, har godkänts, men jag har inte fått ett
examensbetyg eller annat motsvarande intyg om att studierna har slutförts.
7.3 Jag har lämnat läroanstalten eller avstått från min studierätt vid universitet.
7.4 Jag har förlorat min studierätt eller den är indragen.
7.5 Jag har avlagt en delexamen som ingår i en yrkesinriktad examen och ska inte
fortsätta studierna omedelbart.
7.6 Jag har slutfört en utbildning som förbereder för fristående examen.
7.7 Mina studier har varit avbrutna i minst ett år. Med studieavbrott avses en situation där
du inte har studieprestationer under en tidsperiod på ett år och du inte till exempel tagit del
av undervisning eller skrivit ditt examensarbete under handledning.
7.8 Jag har lämnat in mitt licentiat- eller doktorsavhandlingsarbete till preliminär
granskning.
7.9 Mina studier har avslutats av annan orsak.

7.10 Av vilken orsak har studierna avslutats?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Tilläggsuppgifter om dina studier? (Om du arbetat under studietiden, berätta varför ditt
senaste anställningsförhållande upphörde.)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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9. Att söka heltidsarbete

Söker du och är du beredd att ta emot arbete på heltid? (Välj rätt alternativ.)

9.1 Ja.
9.2 Nej.
9.3 Nej, inte under studierna.
9.4 Nej. Jag får delinvalidpension och söker deltidsarbete.

Ett villkor för att få arbetslöshetsförmån är att man söker heltidsarbete. Detta gäller också till
exempel permitterade. Om du får invalidpension i form av delpension, räcker det att du
söker deltidsarbete.

10. Underskrift och datum

___________________________________________________________________

I och med att jag lämnar redogörelsen till arbets- och näringsbyrån försäkrar jag att
uppgifterna ovan är riktiga. Jag informerar arbets- och näringsbyrån, om uppgifterna
ändras.

Det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter och det kan till exempel leda till återkrav av
arbetslöshetsförmån som betalats utan grund.


