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Kallelse till obligatoriskt upprop 
Du som i dagarna fått besked från Antagningsenheten att du är antagen till juristprogrammet, 
270 hp vid Stockholms universitet med början vårterminen 2018 kallas härmed till obligatoriskt 
upprop. 
 
Tid och plats: 
Onsdag den 10 januari kl. 10.00 i hörsal 6 (C6) i C-huset, plan 3, Södra Huset, Stockholms 
universitet, Frescati. 
 
Uppropet beräknas ta cirka 1 timme. Kom i tid! 

 
Observera!  
Den som inte närvarar personligen eller genom ombud vid uppropet anses ha 

tackat nej till sin plats på juristprogrammet.  
Ett ombud kan vara en förälder, släkting, vän eller liknande - ombudet behöver inte ha fullmakt. 

Vid laga förfall gäller inte ovanstående. Med laga förfall menas omständigheter utanför den enskildes kontroll, som 

t.ex. avbrott i allmänna kommunikationer eller plötslig sjukdom (läkarintyg krävs).  
 
Registrering på första terminens alla kurser görs efter det obligatoriska uppropet av 
Utbildningskansliet senast torsdag den 11 januari. 
 
Vårterminen 2018 börjar måndagen den 15 januari med kursen Juridisk introduktionskurs. 
Information om juristprogrammet, schema och kontaktuppgifter till personal återfinns på 
hemsidan: www.jurinst.su.se.  
 
Vägbeskrivning till hörsal 6 (C6): 

- T-banestation: Universitetet. 
- Buss: Använd gärna sökverktyget på www.sl.se för att planera din resa med buss. 
- Roslagsbanan: Universitetet 
- Bil: Östra sidan om Roslagsvägen norr om Roslagstull  

När du kommit till universitetet går du till Södra huset, vilket är de höga blå huskropparna. 
Hörsal 6 ligger i C-huset på plan tre.  
 

 

 

 

Varmt välkommen!                                                     Se även info på sida 2→ 
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Tillgodoräknande 
Ansökan om svenska tillgodoräknanden som kurser inom juristprogrammet görs på särskild blankett. 
Blanketten skickas tillsammans med nödvändiga handlingar via e-post till bitr. studierektor Charlotta 
Lindström (tidigast efter att det 2:a antagningsbeskedet som kommer i slutet av december). Besked om 
tillgodoräknande meddelas via e-post efter det obligatoriska uppropet - skicka därför gärna in din 
kompletta ansökan innan uppropet för snabbare handläggning. Se hemsidan för mer information och 
blankett. Ansökan om utländska tillgodoräknanden som kurser inom juristprogrammet görs på särskild 
blankett och skickas till de internationella koordinatorerna. 
 
Angående anstånd med studier på juristprogrammet 
Många undrar om det finns möjlighet att skjuta upp sina studier en eller två terminer. Anstånd med att 
börja på juristprogrammet beviljas endast i undantagsfall, t.ex. vid värnpliktstjänstgöring. Det innebär att 
man behåller sin plats på juristprogrammet men att man påbörjar studierna en eller två terminer senare. 
Beslut om anstånd fattas av Antagningsenheten vid Stockholms universitet och inte av Juridiska 
institutionen. Om du blivit antagen men inte har möjlighet att påbörja dina studier denna termin ska du 
snarast kontakta Studentavdelningen, Antagningsenheten, tfn. 08-16 49 22. 
 
Studera med funktionsnedsättning 
Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga 
funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på den enskildes situation och är till för att underlätta 
studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.  

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du genom att logga in i 
systemet Nais via länk på Studentavdelningens hemsida och fylla i webbformuläret. För att fullfölja 
ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Du hittar hemsidan 
via Stockholms universitet > Utbildning > Studera med funktionsnedsättning > Ansök om stöd och 
anpassningar. 

När ansökan är mottagen kontaktas du av Studentavdelningen för att boka ett personligt möte. 

Du som har beviljats stöd ska sedan ta kontakt med din institutions kontaktperson och lämna in det intyg 
som Studentavdelningen utfärdat. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria 
Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se. 

Observera att du senast 3 veckor före varje examinationstillfälle måste meddela kursadministratör/ 
amanuens att examination med stöd ska genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om 
anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom 
önskas. Observera också att tentamensanmälan även måste ske på sedvanligt sätt senast tre arbetsdagar 
före tentamen. Notera också att för stödåtgärder som löper över hel kurs (t.ex. anteckningshjälp) eller 
mer ingripande åtgärder (t.ex. dela upp tentamen) måste du i god tid men senast vid kursstart kontakta 
aktuell kursadministratör/amanuens och meddela att du önskar dessa stödåtgärder.  
 

Introduktionsdagar för nyantagna studenter med funktionsnedsättning kommer att hållas den 8-11 
januari 2018. Mer information och program finns på hemsidan. Anmälan till kursen görs via e-post till: 
studentstod@su.se.  
 
Ny student? 
På Stockholms universitets hemsida finns mycket information som riktar sig till alla studenter vid 
Stockholms universitet: www.su.se (t.ex. studie- och språkverkstaden, studentbostäder, studenthälsan, 
m.m.). Information för nya studenter finns samlad här: http://www.su.se/utbildning/ny-student. 
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