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STUDIEMEDEL FÖR STUDIER I BRIGHTON  VT 2002 (A-, B- och C-kurser)

Studiemedel beviljas på samma sätt som för svenska studier när du studerar i Brighton. Eftersom
studierna är förlagda till England gäller dock speciella rutiner vid utbetalning av studiemedel. Det är
viktigt att du noga följer de instruktioner som ges. Ställ alla förfrågningar till CSN i Göteborg. Om du
inte följer instruktionerna riskerar du att din utbetalning blir försenad!

1. Blanketter Ansökan om studiemedel för studier i Sverige – förtryckt eller manuell  (2401M)
         Ansökan om merkostnadslån (2405M )

                          Dessutom finns möjlighet för att ansöka om ett tilläggslån på blankett 2403M. (obs:
beviljas inte till alla. Villkoren framgår av blanketten)

När du ansökte om kursplats bör du även ha angivit att du önskar studiemedel. CSN sänder dig då en
förtryckt ansökningsblankett. Den skall du fylla i och snarast återsända till CSN i Göteborg. Om du
ej har fått en förtryckt blankett kan du ringa till CSN eller till datasvar (08-619 80 00) och beställa en
sådan. Ett enkelt sätt är att beställa  (Ansökan om studiemedel/Ansökan om merkostnadslån/Ansökan
om tilläggslån) från CSN:s hemsida www.csn.se

Ytterligare studielån i form av schablonbelopp kan ansökas för försäkring och resa (en tur- och
returresa Sverige-England). För att beviljas merkostnadslån måste du ha rätt till studielån under minst 1
vecka under studieperioden. För resor kan du ansöka om max 2000 kronor och för försäkring max 950
kronor. Rutinen att alltid kontakta Kilroy Travels för resor gäller inte här. Om du vet med dig att du
behöver ett merkostnadslån ska du skicka in ansökningar för studiemedel och merkostnadslån
samtidigt.

2. Uppgift om studier

Ange att studierna skall bedrivas vid Göteborgs universitet och att kursen är förlagd till Brighton.
Uppge om det är A- B- eller C-kursen du skall läsa. Om du ansökt om och blivit beviljad studiemedel
för Vt 02 för annan högskola måste du meddela CSN i Göteborg detta så att beslutet kan ändras. I
annat fall finns risk att utbetalningen av studiemedel ej fungerar.

3. Registrering

Registrering på engelska institutionen kan ske först när du med din svarsblankett tackat ja till kursen.

4. Utbetalningsrutiner

• Studiemedel betalas ut en gång per termin till dem som läser i Brighton. Utbetalning av
studiemedel kan ske två till tre veckor före startdatum förutsatt att du är beviljad studiemedel och
att du kan registreras på kursen. För att utbetalning skall kunna göras krävs nu även att du skriver
under en studieförsäkran. Om du ej önskar en engångsutbetalning per termin så bör du ange detta
på din ansökningsblankett.

• Utbetalning av merkostnadslån för resa och försäkring sker i samband med den vanliga
utbetalningen under förutsättning att ansökan om merkostnadslån skickats in i tid.

• CSN samarbetar med föreningssparbanken vid utbetalning av studiestöd. Pengarna sätts alltid in på
ett svenskt bankkonto, du kan själv välja vilket. Det kan vara ett konto i föreningssparbanken eller
i någon annan bank. Om du inte haft studiemedel under Ht 01  bör du kontakta din bank eller
föreningssparbanken, så att ditt konto/din överföring registreras snabbt. Har du inte ordnat dina
bankaffärer finns det risk att dina pengar sänds till dig genom ett sparbanks-utbetalningskort, vilket
fördröjer utbetalningen. Du bör även tala med din bank om överföring av dina pengar till Brighton.
Ändra INTE din adress till Brighton-adressen. Då gäller andra utbetalningsrutiner.

• Försäkra dig om att de poäng som fordras för fortsatta studiemedel är inrapporterade och att nya
studiemedel därför kan beviljas.

Ø Du bör räkna med en handläggningstid på ca 3 veckor

5. OBSERVERA:  Du skall tydligt ange på dina ansökningshandlingar att ansökan skall till: Anna
Klerck.  Skicka den till: Anna Klerck,  CSN, 403 39  GÖTEBORG. CSN:s expeditionstider är:
måndag-fredag: 10 – 15. Tel  08.00-16.30. 0771-276 000


