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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 22 februari 2016

Saken

Studietakt

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för heltidsstudier vid en högskola i Tyskland under tiden
den 22 februari – 18 juli 2016. NN uppgav att hon har ett studieåtagande om 26
ECTS under perioden.
CSN beviljade NN studiemedel under 21 veckor (veckorna 8 – 28) med en studietakt
om 75 procent av heltid med hänvisning till att hennes studier inte ger rätt till studiemedel för den studietakt som hon ansökt om. CSN informerade att det krävs ett
studieåtagande om 30 ECTS för att beviljas studiemedel på heltid.
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Högskolan har en plan
man läser efter och i denna är vissa kurser framflyttade till tidigare terminer för att
man enbart ska fokusera på sitt bachelorarbete den sista terminen. Detta resulterar i
att det saknas några poäng denna termin, men att hon läst mer andra terminer. Hon
är inskriven på kurser såsom högskolan rekommenderar och hon är på så vis
heltidsstudent. Hon vill att hennes ansökan om studiemedel godkänns för en
studietakt om hundra procent.
CSN överlämnade ärendet och upplyste om att CSN inte har funnit skäl att ändra
beslutet.
NN har därefter kompletterat ärendet med ett intyg från skolan och med hennes
betyg samt anförde bl.a. följande. Det bifogade intyget bekräftar att hon är inskriven
och räknas som heltidsstudent denna termin. Av hennes betyg framgår att summan
av antalet redan lästa ECTS och de 26 ECTS som hon nu läser blir 210 ECTS, vilket
.
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i genomsnitt blir 30 ECTS per termin, då hon läser ett program som pågår i sju
terminer. Att poängen är ojämnt fördelad över terminerna är det sätt som högskolan
anser vara den bästa fördelningen av kurserna.
CSN inkom därefter på nämndens begäran med ett yttrande och anförde bland annat
följande. CSN har utfärdat ett allmänt råd till bestämmelsen i 3 kap. 9 § CSNFS av
vilket följande framgår. Utgångspunkten vid bedömningen av studietakten bör vara
offentlig reglering av vad som är att anse som heltidsstudier. För utbildningar där det
inte är reglerat vad som är heltidsstudier, bör studietakten normalt bestämmas utifrån
vad skolan bedömer vara heltidsstudier. – ECTS är ett standardiserat poängsystem
och används av tyska högskolor och universitet. Det är således offentligt reglerat vad
som är att anse som heltidsstudier i Tyskland. Ett läsår omfattar 60 ECTS, av vilket
följer att i ett land som tillämpar ett tvåterminssystem – vilket är fallet i Tyskland – ska
en studerande läsa 30 ECTS på en termin. NN:s utbildning varar i sju terminer och
omfattar 210 ECTS med en fördelning om 30 ECTS per termin enligt den studieplan
som CSN har tillgång till. Enligt vad CSN har kunnat utläsa har NN hittills tagit 180
ECTS. CSN anser inte att det är möjligt att vid beräkningen av studietakt ta hänsyn
till hur högskolan rekommenderar att poängen fördelas över terminerna. CSN anser
inte heller att högskolans intygande om att NN är inskriven på ett heltidsprogram kan
tillmätas någon betydelse vid bedömningen, eftersom det är offentligt reglerat vad
som utgör heltidsstudier. Vid beräkningen av studietakten där antalet poäng uppgår
till 26 ECTS fördelade över en termin blir studietakten 86,7 procent av heltid. Av detta
följer att NN kan beviljas studiemedel för en studietakt om 75 procent av heltid. CSN
anser därför att överklagandet bör avslås.
NN har fått tillfälle att inkomma med synpunkter med anledning av CSN:s yttrande.

Författningsbestämmelser
Av 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att studiemedel får lämnas för
varje vecka då den studerande bedriver minst halvtidsstudier. Studiemedel får, enligt
samma bestämmelse, lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av den
kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.
Av 3 kap. 11 § studiestödslagen framgår följande. Studiemedel får lämnas med ett
belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör
1. 5,59 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 4,19 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än
100 procent av heltid, och
3. 2,80 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75
procent av heltid.
Enligt 3 kap. 3 § CSNFS 2001:1 beräknas studietakten genom att studieomfattningen
under en hel studieperiod ställs i relation till antalet veckor under samma tidsperiod.
Av 3 kap. 9 § CSNFS framgår följande. En studerande anses bedriva heltidsstudier
om studietakten bedöms som heltidsstudier i det land där han eller hon är antagen till
utbildningen.
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Nämndens bedömning
Nämnden konstaterar inledningsvis att ECTS är ett standardiserat poängsystem som
används av tyska högskolor och universitet och att det således är reglerat vad som
är att anse som heltidsstudier. Nämnden finner därför, i likhet med CSN, att det inte
är möjligt att, vid beräkningen av studietakten, ta hänsyn till hur en enskild högskola
rekommenderar att poängen fördelas över terminerna. Det åberopade intyget från
högskolan, om att NN är inskriven på ett heltidsprogram, kan därmed inte läggas till
grund för bedömningen av hennes studietakt.
Som nämnden anfört i tidigare ärenden bygger studiepoängsystemet inom European
Credit Transfer System (ECTS) på att ett läsår omfattar 60 ECTS-poäng oavsett hur
långt läsåret är i det aktuella landet. Läsåret i Tyskland är två terminer om vardera 21
studieveckor. För heltid krävs således ett studieåtagande om 1,43 ECTS per vecka.
NN:s studieåtagande om 26 ECTS över 21 veckor, motsvarar således 1,24 ECTS
per vecka och därmed cirka 87 procent av heltid. Med studier i intervallet 75 procent
av heltid till 100 procent av heltid kan NN, som CSN funnit, endast beviljas
studiemedel för en studietakt om 75 procent av heltid. Överklagandet ska därför
avslås.

Hans Göran Åhgren

Christina Sundström
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