
Dispensansökan examensarbete 
För dig som läser på juristprogrammet vid Stockholms universitet, men inte tenterat kurs(er) som utgör förkunskapskrav. 

Dispensansökan gäller för VT_____  HT______ 

Ange från vilket/vilka förkunskapskrav dispens sökes: 

När har du planerat att tentera kursen/kurserna som du släpar med? 

Sökande (texta tydligt): 

Namn Personnummer 

E-postadress (Ange den e-postadress som finns inlagd i Ladok/Fastreg)

 

 

 

Avslag på dispensansökan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan  (se information på baksidan). 

Utbildningskansliets beslut Orsak till avslag: 

Ansökan bifalles: 

Ansökan avstyrkes:        

Handlagt av: Datum: 



Förkunskapskrav 

Förkunskapskravet för att få registrera sig på examensarbete är alla obligatoriska kurser på 
juristprogrammet. Från detta krav kan man få dispens. 

Vad krävs för att få dispens? 

För att få dispens att registrera sig på examensarbetet är minimigränsen 180 hp obligatoriska 
kurser med godkänt betyg från Juristprogrammet i vilka ska ingå antingen kursen Rättshistoria 
eller kursen Allmän rättslära. Under denna poänggräns eller utan de angivna kurserna ges enligt 
prefektbeslut ingen dispens. Kurserna ska vara tagna här vid juristprogrammet eller 
tillgodoräknade. Observera att tillgodoräknade kurser som måste kompletteras inte räknas in och 
inte heller specialkurser.  

Hur ansöker man om dispens? 
Du skickar in denna blankett till Promi Hoque. Du kan scanna, fota och maila din dispensansökan 
till promi.hoque@juridicum.su.se, skicka den per post (”Dispensansökan Examensarbete”,  
Utbildningskansliet, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Sthlm) eller lämna 
dispensansökan direkt till studievägledarna på Utbildning kansliet plan 4 i C-huset.  

Sista ansökningsdagen för dispensansökan? 
Helst så fort du har möjlighet då vi kan behandla din ansökan som komplett. Dock senast vid 
registrering. 

Vid frågor, kontakta Promi Hoque eller någon av studievägledarna på Utbildningskansliet. 

Om inget annat anges gäller beslutet rörande dispens endast för den termin som dispens sökts. 

Anvisning om överklagande: Om Du är missnöjd med beslutet, kan du överklaga till 
Överklagandenämnden för högskolan (v.g. se hemsidan för mer information: www.onh.se). Ditt 
överklagande skall ställas till Överklagandenämnden men sändas till Juridiska institutionen, Bitr. 
studierektor, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, inom 3 veckor från den dag då du 
informerades om beslutet. 

http://www.onh.se/
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