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Förlängning av examensarbete 
eller uppsats 
En studerande kan ansöka om studiemedel för förlängning av ett 
examensarbete eller uppsats. Detta är främst aktuellt under sommaren. Då 
krävs det att den studerande har en handledare som är tillgänglig för 
handledning under studietiden och som kan intyga att studier bedrivs.  
 
För att få studiemedel måste den studerande skicka in en ny ansökan om 
studiemedel och bifoga blanketten "Intyg om handledning" (CSN:s 
blankett 2427M) eller ett intyg skrivet på skolans brevpapper. På intyget 
ska handledaren intyga det ursprungliga startdatumet samt start- och 
slutdatum för förlängningsperioden. Dessutom måste handledaren styrka 
hur många poäng som den studerande hittills har klarat av och hur många 
poäng som återstår av examensarbetet eller uppsatsen. 
 
Intyget är nödvändigt för att CSN ska kunna pröva om nya studiemedel 
kan beviljas. Prövningen sker i flera steg: 

  

 Först kontrollerar CSN om den återstående studietiden och 
poängen ger rätt till studiemedel. Det är bara möjligt att få 
studiemedel för de återstående poängen. Om det exempelvis visar 
sig att studietakten under perioden för förlängningen understiger 
50 procent av heltid, ger den inte rätt till studiemedel. 

 Därefter kontrollerar vi om studieaktiviteten under studieperioden 
som det ursprungliga beslutet omfattade verkar rimlig. Om det 
framkommer att den studerande har studerat i en lägre takt än vad 
han eller hon fått studiemedel för, kan den studerande bli tvungen 
att betala tillbaka de studiemedel som betalats ut för mycket 
(återkrav). 

 Sedan prövar CSN om den studerande uppfyller kraven på 
studieresultat samt resterande villkor för studiemedel (exempelvis 
ålder och veckobegränsning). Om något av dessa krav inte är 
uppfyllt, kan det innebära att vi avslår ansökan.  

Om den studerande får studiemedel för förlängning av sitt examensarbete 
eller sin uppsats, måste han eller hon lämna en studieförsäkran för att 
pengarna ska betalas ut. Detta ska göras på en särskild blankett som följer 
med beslutet om studiemedel. Både den studerande och handledaren eller 



någon annan behörig person på institutionen ska skriva under 
studieförsäkran. Blanketten kan skrivas på tidigast den första dagen i den 
nya period som den studerande får studiemedel för. 

 

 


