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Riktlinjer för halvfartsstudier  

Inledning 
Halvfartsstudier är inte reglerat i lag eller förordning, men kan vid KKH beviljas som en individuell 
anpassning vid behov för enskild student som studerar på programmen i fri konst. Läkarintyg eller 
annat intyg krävs för att detta ska beviljas. Intyget måste tydligt beskriva att tillståndet är långvarigt 
eller kroniskt för att halvfartsstudier ska godkännas. Kortare sjukfrånvaro leder inte till beslut om 
halvfartsstudier.  
 
Alla programstudier på KKH bedrivs på heltid. Då KKH:s kursplaner för programstudenter är 
anpassade efter årscykler leder halvfartsstudier oftast till att studenten får läsa en årskurs under två års 
tid, för att ligga i takt med övrig verksamhet på skolan. 

Halvfartsstudier beviljas inte för fristående kurser på heltid, eftersom dessa kurser är mindre 
omfattande och inte alltid ges årligen. När student på fristående kurs vid sjukdom inte kan slutföra 
studierna uppstår en ”rest”, som studenten har rätt att examineras på vid senare tillfälle. 

Riktlinjerna nedan avser programmen i fri konst. Utbildnings- och forskningsenheten ansvarar för 
implementering, uppföljning och revidering av riktlinjerna.  
 
 
Ansökan och varaktighet 

Halvfartsstudier är en individuell anpassning som högskolan vidtar vid behov för programstudenter. 
Vid alla former av behovsanpassning ska inledande samtal alltid ske med högskolans Studentombud. 
Olika former av anpassningar och åtgärder som KKH kan göra för att möjliggöra för studenten att 
genomföra sina studier ska diskuteras innan halvfartsstudier eller studieuppehåll ses som ett alternativ.   

Om Studentombudet och studenten kommer fram till att halvfartsstudier ändå är den bästa åtgärden 
och läkarintyg finns som stöder detta, så måste kontakt tas med handläggare på Utbildnings- och 
forskningsenheten (UFE). Det är chefen för UFE som tar beslut om halvfartsstudier i samråd med 
prefekt. 

Ett beslut om halvfartsstudier gäller bara för den tidsperiod som är specificerad i beslutet. Om 
halvfartsstudier behöver fortsätta även efter att tidsperioden upphör så måste ett nytt beslut göras. Om 
grunden för beslutet inte är en kronisk diagnos behövs ett nytt läkarintyg för förlängning av 
halvtidsstudierna.  

 

Obligatorier och planering av halvfartsstudierna 

Vid halvfartsstudier reduceras antalet obligatorier till hälften, dvs i stora drag 

- minst ett ateljésamtal per termin 

- deltagande i minst två professorsgruppstillfällen 
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Detta kan dock anpassas över de två terminer som motsvarar en ordinarie termin, efter lämplighet, då 
övrig verksamhet inte är anpassad efter att bedrivas på halvtid.  

Exempelvis kan studenter läsa masterseminariet i teori i normal takt för att kunna följa sin grupp och 
anpassar under denna period sin övriga verksamhet för att möjliggöra detta inom ramen för 
halvfartsstudier. I gengäld genomförs en större del av den övriga verksamheter annan termin.  

Det viktiga är att studenten under de två terminer som motsvarar en ordinarie termin genomför det 
som är obligatoriskt under en ordinarie termin.  

Det är viktigt att studenten inför sina halvfartstudier har ett planeringssamtal tillsammans med sin 
handledande professor där en individuell plan upprättas hur studenten ska genomföra olika delarna av 
sin utbildning under sina halvfartstudier. Detta ska sparas i form av skriftliga anteckningar.  

Det är den handledande professorn som tillsammans med studenten behöver hålla reda på att alla 
moment genomförs under halvfartsstudierna även om de omfördelas annorlunda än vid normal 
studietakt.  
 

Kursmoment 

Studenter som studerar på halvfart söker kursmoment på samma sätt som övriga studenter och 
högskolans ambition är alltid att fördela platserna så att så många studenter som möjligt får plats på 
sitt förstahandsalternativ. Vid fördelningen av fler kursmoment kan det dock påverka om en student 
studerar på halvfart eftersom de bara förväntas bedriva studier på 50%. De kan därmed komma att 
tilldelas färre kursmomentsplatser under en specifik period. Beslut om detta tas av handledande 
professor efter samråd med utbildningshandläggare. 
 

Verkstäder  
 
Tillgång till verkstäder påverkas normalt inte av halvtidsstudier. 
 

Ateljéplats 

Under halvfartsstudier har studenten rätt till en ateljéplats på 50%. Det innebär att studenten kan 
komma att behöva dela en ateljéplats med en annan student. Fördelningen av detta styrs och planeras 
av ateljéansvarig på FA-avdelningen. Hur tillgång till ateljéplatsen delas mellan studenterna får 
studenterna själva komma överens om. Vid behov kan förvaltningen hjälpa de två studenterna med en 
plan för detta.  
 

Soloutställning/Examensutställning 

I den mån det finns plats inom ordinarie utställningstider för examensutställning kan studenter som 
studerar på halvfart, och som så önskar, ingå i lottningen av utställningstider. Om inte kommer de 
studenter som läser på halvfart under sitt sista år (åk 5 eller MA 2) tilldelas tid för sin soloutställning i 
början av det sista läsåret, dvs i början av höstterminen under år 2 av halvfartsstudierna. I förhållande 
till övriga studenter har de haft mer tid att planera sin period för soloutställning eftersom den görs 
under det andra året i åk 5.  
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Utbytesstudier 

Utbytesstudier kan inte bedrivas som halvfartsstudier. 
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