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Meddelande om ändring i Centrala studiestöds
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 
2001:1) om beviljning av studiemedel; 

beslutat den 18 januari 2002.

 Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar i fråga om nämn
dens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning 
av studiemedel, att de allmänna råden till 12 kap. 6 § första 
stycket skall ha följande lydelse. 

Till 6 § första stycket meddelar CSN följande allmänna råd 

Särskilda skäl att göra undantag från kravet på grundläggande 
behörighet föreligger om någon av följande förutsättningar är 
uppfylld. 

1.	 Ansökan om studiemedel avser studier på annat språk än 
svenska och den enda orsaken till att den studerande inte 
har grundläggande behörighet är att tillräckliga kunskaper i 
svenska saknas. 

2.	 Ansökan om studiemedel avser studier på en yrkesinriktad 
eller konstnärlig utbildning, t.ex. en utbildning till vilken an
tagning skett enbart genom arbetsprover eller liknande och 
vid vilken det råder stor konkurrens om utbildnings
platserna. Den studerande bör dock kunna visa att han eller 
hon har kunskaper i engelska motsvarande lägst betyget 
godkänd i engelska kurs A från gymnasieskolan. 

3.	 Ansökan om studiemedel avser studier på en utbildning som 
ligger både på gymnasienivå och eftergymnasial nivå. 

4.	 Den studerande kan visa att han eller hon har klarat det för
sta läsåret på den utbildning som ansökan avser med god
kända studieresultat enligt 4 kap. och att han eller hon har 
blivit uppflyttad till nästa årskurs. 

CSNFS 
2002:3 
Studiemedel 

Utkom från trycket 
den 1 februari 2002 



CSNFS 2002:3
 5.	 Den studerande har slutfört en utländsk akademisk utbild
ning, som har ekvivalerats av Högskoleverket, och kan upp
visa kunskaper i engelska motsvarande engelska kurs A från 
gymnasieskolan. 

————————

Dessa allmänna råd gäller från och med den dag som infaller 
två veckor efter den dag då de allmänna råden utkom från trycket 
i nämndens författningssamling. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar 

BJÖRN MÅRTENSSON 

Linda Norman Torvang 
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