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beslutade den 12 juni 2013.
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 2013.
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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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
------------------------------------------------ Management and Economics of Innovation, MSC Progr.
- Maritime Management, MSC Progr.
- Materials and Nanotechnology, MSC Progr.
-----------------------------------------------Kungliga Tekniska högskolan
------------------------------------------------ Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik
- Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi
- Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad
------------------------------------------------ Masterprogram, Erasmus Mundus, Industrial Management
- Masterprogram, fastigheter och byggande
- Masterprogram, fastighetsföretagande
------------------------------------------------

Senaste lydelse CSNFS 2012:2. Ändringen innebär bl.a. att namnbyte har
skett för följande utbildningsprogram vid Kungliga tekniska högskolan:
Civilingenjörsutbildning i kemivetenskap har bytt namn till Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, Masterprogram, fastighetsutveckling och
finansiella tjänster har bytt namn till Masterprogram, fastigheter och
byggande, Masterprogram, tekniska beräkningar har bytt namn till
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik. Vid
Chalmers tekniska högskola har Nordic Master in Maritime Management,
MSC Progr. bytt namn till Maritime Management, MSC Progr. och vid
Linköpings universitet har Master’s Program in Intelligent Transport
Systems bytt namn till Master’s Program in Intelligent Transport Systems
and Logistics.
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Masterprogram, tillämpad fysik
Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik
- Masterprogram, transport och geoinformatik
------------------------------------------------
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Linköpings universitet
------------------------------------------------ Master’s Program i fysik och nanovetenskap
- Master’s Program in Intelligent Transport Systems and
Logistics
- Master’s Program in Management of Innovation and Prod
Development
-----------------------------------------------B. Utbildningsprogram som omfattas av 3 kap. 4 a § första stycket
2 studiestödsförordningen (2000:655)
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
------------------------------------------------ Kandidatprogram, simuleringsteknik och virtuell design
-

Lärarutbildning, ämneslärare årskurs 7-9 (teknik)

- Magisterprogram, bank och finans
-----------------------------------------------Linköpings universitet
-

Civilingenjörsutbildning mjukvaruteknik

- Master’s Program in Aeronautical Engineering
- Master’s Program in Electronics Engineering
- Master’s Program in Industrial Engineering and Management
-----------------------------------------------3

