
 
 
 
 
 
 
Studiemedel för examensarbete under sommaren:  
 
Du har möjlighet att söka studiemedel för studier under sommaren om du ska göra 
examensarbete. 
 
De regler som gäller för att det skall vara studiemedelsberättigade studier är att du har en 
handledare som kan intyga att du studerar och att han/hon är tillgänglig för handledning. Din 
handledare skall även skriva på din studieförsäkran när studierna påbörjas under sommaren 
samt vara tillgänglig under hela den period du söker studiemedel för. 
 
Du måste lämna in en ny ”Ansökan om studiemedel för högskolestudier i Sverige” (blankett nr 
2401M). Med din ansökan skall du även lämna blanketten ”Intyg om handledning” (blankett nr 
2427M) - ett intyg där din handledare intygar hur många högskolepoäng ditt 
examens/uppsatsarbete motsvarar och under vilken tid det skall bedrivas. Detta intyg är viktigt 
eftersom det avgör vilken studietakt du kommer att bli beviljad studiemedel för under 
sommaren.  
 
Om du påbörjat ditt examensarbete/uppsatsskrivande tidigare under ordinarie terminstid kan du 
endast söka studiemedel för den kvarvarande delen/poängen. Din handledare fyller då på 
intyget i hur många högskolepoäng av ditt examensarbete/uppsats du planerar slutföra under 
sommaren. 
 
För att få studiemedel för heltidsstudier krävs att du har ett studieåtagande om minst 1,5 
högskolepoäng per vecka.   
 
Studieförsäkran kan tidigast skrivas på när studieperioden börjar (dvs. första dagen i den 
beviljade studieperioden under sommaren). Det är endast din handledares eller annan på 
institutionen behörig persons underskrift som godtas. 
 
Studiemedel utbetalas i förskott månadsvis, normalt runt den 25:e. Den första utbetalningen 
sker c:a fyra bankdagar efter det att vi har fått tillbaka den påskrivna ”studieförsäkran” för 
sommaren (den skickas ut med beslutet).  
 
När du sedan söker studiemedel inför hösten kommer den vanliga meritprövningen att göras. 
För sommarstudier gäller att du skall ha klarat minst 75 procent av ditt studieåtagande.  
 
Tänk på:  

• Om du har studiemedel under sommaren påverkas dina fribeloppsgränser. 
 
• Studiemedel beviljas per vecka och varje vecka du blir beviljad räknas som utnyttjad. 
   
• Vi kan bara bevilja dig studiemedel för fyra veckor före den vecka då din ansökan kom in. Sök därför 

studiemedel i tid! 
 
• Om du förlänger studietiden för uppsats/examensarbete blir resultatkravet högre. Ex: Du är beviljad 

studiemedel för 20 veckor under höstterminen samt för 20 veckor under vårterminen och kravet på 
studieresultat för dig är då normalt 45 högskolepoäng. Om ditt examensarbete förlängs med ytterligare 10 
veckor under sommaren kommer CSN att kräva att du inför nästa ansökan uppvisar 56 högskolepoäng 
(dvs. 75 procent av 75 högskolepoäng vilket motsvarar de 20+20+10 veckors heltidsstudier du då har 
beviljats studiemedel för).   
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