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Saken

Prövning av studieresultat

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att NN är återkvalificerad för studiemedel från den sökta
periodens början. Det ankommer på CSN att pröva ansökan med denna
förutsättning.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för studier på en yrkeshögskoleutbildning i hälso- och
sjukvårdsadministration under tiden den 30 augusti 2010 – den 1 juni 2011 och
bifogade ett samlat betygsdokument utfärdat, den 26 januari 2009, över en slutförd
kurs i engelska omfattande 100 poäng med betyget VG. NN anförde vidare att hon
läste en kurs i pedagogik 2004. Hon fick göra om två tentamina vilka tappades bort
av hennes lärare. Hennes misstag var att hon inte sparade sitt arbete på diskett.
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 15 högskolepoäng för den
period studiemedel senast beviljats. För att kunna få studiemedel igen måste NN
klara ytterligare tre högskolepoäng. CSN bedömde att de personliga förhållanden
som NN hänvisat till inte helt kan förklara det otillräckliga studieresultatet.
NN överklagade den 1 oktober 2010 beslutet och anförde i huvudsak följande. Om
läraren haft bättre ordning på inlämnat material skulle hon haft sina tre
högskolepoäng och sluppit överklaga. Hon tycker att hon har rätt till studiebidrag då
hon återbetalat sin studieskuld.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 6 oktober 2010.
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Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas till en
studerande som har bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Om det finns särskilda
skäl för det, får studiemedel lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina
tidigare studier i normal takt.
Av 3 kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att normal studietakt för
högskolestudier är att den studerande ska ha klarat av
1. 62,5 procent av sitt studieåtagande under de första 40 veckorna med studiemedel
för heltidsstudier, och
2. 75 procent av sitt studieåtagande för studier som därefter bedrivs med
studiemedel.
Enligt 4 kap. 24 § CSNFS 2001:1 har en studerande åter rätt till studiemedel från och
med veckan efter den kalendervecka då kraven på studieresultat är uppnådda. Om
den studerande byter utbildningsform kan också återkvalificering ske genom att han
eller hon redovisar godkända studieresultat från en studieperiod på den nya
utbildningen. Studiemedel kan även då beviljas från och med veckan efter den vecka
då godkända studieresultat har uppnåtts.
Nämndens bedömning
NN beviljades senast studiemedel under 20 veckor vårterminen 2004. Kravet på
studieresultat under perioden är 18 högskolepoäng av studieåtagandet om 30
högskolepoäng. NN har under dessa veckor redovisat 15 högskolepoäng och
uppfyller således inte studieresultatkravet.
Härefter har NN bytt utbildningsform och redovisat 100 poäng från studier vid
komvux 2008. Detta motsvarar mer än tre högskolepoäng och innebär att NN är
återkvalificerad för studiemedel.
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