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beslutade den 5 juni 2012.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
3 kap. 4 a § studiestödsförordningen (2000:655) att bilaga 1 till
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning
av studiemedel1 ska ha följande lydelse.

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Bestämmelserna i bilaga 1 ska dock tillämpas i fråga om studier
som har bedrivits efter den 30 juni 2008.

På Centrala studiestödsnämndens vägnar

CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG

Vendela Enmarker
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Författningen omtryckt CSNFS 2008:2.
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Utbildningsprogram där studiemedel i enlighet med 3 kap. 5 §
fjärde stycket studiestödslagen (1999:1395) får lämnas för
annan tid än tid då den studerande bedriver studier.
A. Utbildningsprogram som omfattas av 3 kap. 4 a § första
stycket 1 studiestödsförordningen (2000:655)
Under förutsättning att de villkor som anges i 3 kap. 4 a § första
stycket 1 studiestödsförordningen är uppfyllda får studiemedel
lämnas för annan tid än tid då den studerande bedriver studier
för studier vid följande utbildningsprogram.
Chalmers tekniska högskola
------------------------------------------------ Industrial Design Engineering, MSC Progr.
- Industrial Ecology, MSC Progr.
- Industrial Ecology – for a Sustainable Society, MSC Progr.
-----------------------------------------------Kungliga Tekniska högskolan
------------------------------------------------ Masterprogram, fastighetsföretagande
- Masterprogram, fastighetsutveckling och finansiella tjänster
- Masterprogram, fastighetsvetenskap
------------------------------------------------ Masterprogram, geodesi och geoinformatik
- Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik
- Masterprogram, huskonstruktion
------------------------------------------------ Masterprogram, medieteknik
- Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur
- Masterprogram, modern fysik
------------------------------------------------ Masterprogram, samhällsplanering
- Masterprogram, smarta elektriska nätverk och system
- Masterprogram, systembiologi
------------------------------------------------ Masterprogram, tillämpad fysik
- Masterprogram, transport och geoinformatik
- Masterprogram, transportsystem
------------------------------------------------
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Senaste lydelse CSNFS 2011:6.

B. Utbildningsprogram som omfattas av 3 kap. 4 a § första
stycket 2 studiestödsförordningen (2000:655)
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Under förutsättning att de villkor som anges i 3 kap. 4 a § första
stycket 2 studiestödsförordningen är uppfyllda får studiemedel
lämnas för annan tid än tid då den studerande bedriver studier
för studier vid följande utbildningsprogram.
Kungliga tekniska högskolan
-

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö

-

Kandidatprogram, fastighetsutveckling med fastighetsförmedling
Kandidatprogram, simuleringsteknik och virtuell design

-

Magisterprogram, bank och finans
Magisterprogram, teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling

-

Masterprogram, aeroelasticitet i turbomaskiner
Masterprogram, beräkningskemi och beräkningsfysik
Masterprogram, hållbar stadsutveckling
Masterprogram, ICT Innovation
Masterprogram, ingenjörstillämpad matematik
Masterprogram, innovativ energiteknik
Masterprogram, ljus, design och hälsa
Masterprogram, marinteknik
Masterprogram, miljöteknik
Masterprogram, miljövänliga energisystem

Linköpings universitet
-

Master’s Program in Industrial Engineering and Management

Lunds universitet
-

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik
Civilingenjörsutbildning i riskhantering

-

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik
3

CSNFS 2012:2
Bilaga 1

4

-

Masterutbildning i brandteknik
Masterutbildning i industridesign
Masterutbildning i livsmedelsinnovation och produktdesign
Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader

