
Dispens från utlandsterminen – studieplanen i Sisu 
Följ dessa anvisningar för att uppdatera din studieplan i Sisu efter att du blivit beviljad dispens eller 

befrielse från utlandsterminen. 

Gå till studieplanen på sidan Studiestruktur och klicka på texten Kandidatprogrammet, obs. klicka 

inte på pilen. 

 

Aktivera det fria redigeringsläget i panelen som öppnas till höger genom att klicka på menyn med tre 

punkter, och sedan på Fritt redigeringsläge. OBS! Det är viktigt att aktivera det fria redigeringsläget 

före du rör utlandsterminen på det här stället, annars måste du göra alla val i studieplanen på nytt. 

 

Skrolla sedan neråt till listan på helheter och klicka på skräpkorgen vid Utlandstermin. 

 

Skrolla sedan tillbaka upp i samma panel och klicka på Ansök om godkännande. 

 

 

 

 

 



I popupfönstret som öppnas ska du skriva ”Jag har beviljats dispens från utlandsterminen” eller ”Jag 

har fått befrielse från utlandsterminen pga. pandemin” i motiveringsfältet och klicka på Skicka in 

ansökan. 

 
Efter att avvikelsen för dispensen/befrielsen från utlandsterminen godkänns i din studieplan, 

kommer Sisu inte längre att kunna hålla reda på att du ska ha minst 180 sp i din kandidatexamen. 

Detta innebär att du själv måste hålla koll på att du faktiskt har minst 180 sp inne i studieplanen före 

du ansöker om utexaminering, och att du uppfyllt de andra kraven för examen (minst 60sp i 

huvudämnet, alla grundstudier etc). Du kan följa med detta genom att titta på statuset för de olika 

helheterna inne i studieplanen. Statuset för rubrikerna i studieplanen är viktigare än procenttalen 

som visas på första sidan. 

Om du exempelvis har endast 175 sp i din studieplan och allting är utfört och registrerat, kommer 

Sisu felaktigt att uppmana dig att ansöka om utexaminering, som i bilden nedan. 

 

Det är alltså på ditt ansvar att siffran nere till vänster på raden för Kandidatprogrammet är minst 180 

före du ansöker om utexaminering. Den siffran visar dina utförda studiepoäng som finns placerade i 

studieplanen. 

 


