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Gratulerar – du har gjort ett klokt val!  
 

Först av allt vill vi hälsa dig varmt välkommen till Stockholms universitet och till 

Juristprogrammet. 

 

Juristprogrammet är en bred och allmänbildande utbildning som efter 4,5 års studier 

leder till juristexamen som omfattar 270 högskolepoäng (hp). Målet med utbildningen 

är att ni studenter ska förvärva de kunskaper och färdigheter som erfordras för ett 

arbete med frågor som rör samhällets rättsordning samt för att identifiera och lösa 

rättsliga problem. 

 

Juristprogrammet omfattar nio terminer om vardera 30 högskolepoäng. Varje termin är 

indelad i ett antal olika kurser där respektive rättsområde studeras och examineras. Under 

din första termin kommer du först att läsa Juridisk introduktionskurs (10,5 hp), därefter 

Europarätt (7,5 hp) och slutligen Statsrätt (12 hp). 

 

Juristprogrammets första vecka startar med tre introduktionsdagar som består av bl.a. 

gruppundervisning och storföreläsningar. Syftet är att du ska få tillfälle att bekanta dig 

med din nya studiemiljö, träffa kamrater och lärare samt naturligtvis även att ge en bra 

start på dina studier. De tre dagarna inleds måndagen den 15 januari kl. 9.00 i Aula 

Magna, höger hörsal, (var god se kartan på hemsidan) med en introduktionsföreläsning 

som ger information om utbildningens innehåll, examination, närvaroregler o.s.v. 

Introduktionsdagarna ingår inte i det obligatorium som Juridisk introduktionskurs har, 

men är mycket roliga och framför allt lärorika. Du behöver inte ha skaffat någon litte-

ratur till introduktionsdagarna. Fredag den 19 januari ges den första föreläsningen på 

kursen. Måndag den 22 januari börjar seminarieundervisningen och den är obligatorisk. 

 

Den andra kursveckan kommer Juridisk introduktionskurs igång på allvar och du bör 

då ha införskaffat viss kurslitteratur etc. Information om kursens schema, val av grupp, 

kurslitteratur och svar på alla de andra vanligaste frågorna finner du på kursens hem-

sida (några veckor innan kursstart): www.jurinst.su.se under rubrikerna ”Utbildning”, 

”Våra utbildningar” och ”Juristprogrammet”. Du bör dock beakta att schemat endast är 

preliminärt och att ändringar kan ske ända fram till kursstart. 

 

Slutligen vill vi framhålla att vi är väldigt glada att du har valt att studera hos oss och 

att vi hoppas att du ska få en bra studietid på Juridicum och Stockholms universitet. 

 

Väl mött på det obligatoriska uppropet i januari! 

 

 


