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Härmed utlyses bilaterala utbytesplatser i 
Australien, Oceaninen och Sydamerika 2018/2018 
samt restplatser i Europa, Nordamerika och norra 
Asien VT-2018. 
Kurser lästa utomlands på något av nedanstående universitet tillgodoräknas såsom 
specialkurser inom Juristprogrammet. Antal platser på respektiver lärosäte anges inom 
parantes, siffran indikerar hur många årsplatser som finns om inget annat anges. Där det 
endast finns terminsplatser anges detta här nedan. Observera att dessa siffror kan komma 
att ändras fram tills nominering. Du väljer själv i ansökningsformuläret om du vill åka en 
termin eller två. Om inget annat anges är undervisningsspråket engelska, undantag så var 
uppmärksam när du läser igenom informationen vid de universitet du är intresserad av. 
Var även uppmärksam på speciella krav som finns på några av våra värduniversitet, i ex. 
inom Australien samt extra avgifter som kan tillkomma på vissa värduniversitet. Alla ev. 
extra avgifter betalas av studenten själv. 
 
 
Bilaterala avtal 
  
Argentina – undervisningsspråk spanska 
Universidad Nacional De La Plata (2) 

Australien 
Bond University (1) (Obs! Student Activity Fee AUD $95) 
Deakin University (2)  
Macquarie University (5) (Obs! Krävs minst 4,0 i meritvärde för antagning, om detta inte uppnås förfaller detta val i 

ansökan) 

Murdoch University (2)  
University of Canberra (2) 
University of Western Australia (4) 
 
Brasilien 
Fundacão Getulio Vargas (FGV) (5 terminsplatser) Nytt avtal – finns ingen studentrapport.  

Chile - undervisningsspråk spanska  
Universidad de Chile (2) 
 
Indien - endast VT2018 
OP Jindal Global Law School (2 platser för VT2018) 
 
 

http://www.unlp.edu.ar/home
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Israel - endast VT2018 
University of Haifa (2 platser för VT2018) 
(Obs! Försäkring och social avgift tillkommer på ca 7000 kr, betalas av studenten) 

 
Kina - endast VT2018 
Fudan University (2 platser för VT2018) 
Peking University - School of Transnational Law (2 platser för VT2018) NYTT avtal, kurser på LLM-nivå, måste ha 

över 180hp vid terminsstart. Finns ingen studentrapport, campus  ligger i Shenzhen i södra Kina, ca 1-3 timmar från Hong Kongs 

internationella flygplats. 
Peking University (2 platser för VT2018) 
Tsinghua University (2 platser för VT2018) 
 
Nya Zeeland 
Victoria University of Wellington (2) 
University of Auckland (2) 

Peru - undervisningsspråk spanska  

Pontificia Universidad Católica del Peru (2) 

USA endast VT2018 – på alla universitet i USA krävs minst 180 hp vid studiestart. 
Tulane University (1 terminsplats VT2018). OBS! Försäkringsavgift tillkommer på ca 3000kr 
 
 

Erasmus+ programmet - 
endast VT2018 
 
Belgien 
Katholieke Universiteit Leuven (1) 
Universiteit Gent (1) 
 
Frankrike – undervisningsspråk franska 

Université Aix Marseille (2) 
Université Panthéon-Assas, Paris (2) 
Université Paris Descartes (2) 
 
Italien 
LUISS Guido Carli, Rom (1) Obs! Kan krävas andra 

ämnesområden är juridik för fulltid på engelska. 

 
 

Litauen 
Mykolas Romeris University, Vilnius (2) 
 
Nederländerna 
Erasmus Universitet Rotterdam (2) (minst 180hp 

för att få läsa på deras LLM) 
Radboud Universiteit Nijmegen (2) 
Rijksuniversiteit Groningen (2) 
 
Polen 
University of Warsaw, Warszawa (2) 
 
Schweiz 
Universite de Fribourg (1) 
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Spanien - undervisningsspråk spanska 
Universidad Autónoma de Madrid (2) 
Universidad Complutense, Madrid (2) 
Universidad de Deusto, Bilbao (2)  
Universitat de Barcelona (1) 
 
Storbritannien 
University of Essex, (1) 
University of Leicester (2) 
University of Southampton (2) 

University of Surrey (1) 
University of Westminster (1) 
 
Tjeckien 
Univerzita Karlova, Prag (1) 
 
Tyskland - undervisningsspråk tyska 
Freie Universität Berlin (1)  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (2) 
Tübingen University (2) 

 

 

Deadline för ansökan är satt till den 7 Juni, 2017, kl. 15.00. 

Information och ansökningsformulär finns på www.jurinst.su.se under ”Aktuell 
Studentinformation” från den 15/5. En fullständig ansökan skickas in via ett 
onlineformulär och kompletteras med ett personligt brev på engelska till 
exchange@juridicum.su.se . Observera att mailet med det personliga brevet måste 
inkomma innan deadline för att ansökan ska vara fullständig. Eventuella intyg från 
Juridiska Föreningens ILM ska bifogas i pdf i mailet med det personliga brevet. 
Endast fullständiga ansökaningar som inkommit innan deadline behandlas. 

Ytterligare information samt länkar till partneruniversiteten och Studentrapporter finns 
på hemsidan under Studera Utomlands. 

Eventuella frågor besvaras av Office of International Affairs vid informationsmötena 
samt under hela vecka 21 på ordinarie mottagningstider. 

Under v 22 och fram till 7 juni nås vi endast per e-post, då med begränsad 
svarsmöjlighet: exchange@juridicm.su.se 

Ordinarie mottagningstider: 
Måndag, tisdag, och onsdag kl. 12.30-14.00, på plan 4 i C-huset. 
 
Ordinarie telefontider: 
Madelene Henriksgård, tel: 08-16 11 88, måndagar och tisdagar kl. 09.00-10.00 
Shirin Shams, tel: 08-16 41 08, måndagar och onsdagar kl. 09.00-10.00  

Ändringar i ordinarie mottagningstider samt telefontider hittar du här  

http://www.jurinst.su.se/
mailto:exchange@juridicum.su.se
http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/studera-utomlands/studentrapporter/studentrapporter-fr%C3%A5n-utlandsstudier-1.220431
http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/studera-utomlands/studentrapporter/studentrapporter-fr%C3%A5n-utlandsstudier-1.220431
mailto:exchange@juridicm.su.se
http://www.jurinst.su.se/om-oss/kontakt/office-of-international-affairs/aktuella-%C3%A4ndringar-av-tider?cache=style%3Dfont-family%3A
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LÄNKEN TILL ONLINEFORMULÄRET FINNS HÄR 

BEHÖRIGHETSKRAV: 

Behörig att söka utbytesplatser är den student som senast sista ansökningsdag har 
uppnått minst 120 hp inom grundkursutbudet på Juristprogrammet samt tenterat alla 
civilrättsämnen, straffrätt och processrätt med godkända resultat. Saknas någon av dessa 
obligatoriska kurser kan studenten ändå söka utbyte om kravet om minst 120 hp är 
uppfyllt, dock prioriteras denna ansökan lägre (inom sin urvalsgrupp) än de som uppfyller 
alla behörighetskrav. Student som sökt, nominerats och tackat ja till en 
utbytesplats i annan pågående utlysningsprocess (via en annan institution eller 
Stockholms universitets centrala avtal) har ej rätt att ansöka om utbyte via Juridiska 
institutionens utbytesavtal för samma tidsperiod. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIaWRSaAef5Qt2PxJ1tTVCISAGDwCQZxE5e3IQzS-ciOHjMw/viewform

