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VIKTIG INFORMATION för alla juristprogramstudenter: 
 
 

 
Alla studenter som ska läsa obligatoriska kurser som förstagångsregistrerad berörs av det nya 

anmälnings- och registreringsförfarandet: 

- Studenter på den nya studieordningen måste anmäla sig via www.antagning.se inför varje termin 

och webbregistrerar sig själva. 

- Studenter som har tillgodoräknade obligatoriska kurser och inte följer den ordinarie studieordningen 

ska inte anmäla sig på detta sätt utan fortsätta att kontakta bitr. studierektorn via e-post inför 

registreringsveckan för hjälp med registrering på aktuella obligatoriska kurser. 

- Studenter på den gamla studieordningen kan inte anmäla sig och registrera sig på samma sätt 

– utan behöver uppsöka Utbildningskansliet under registreringsveckan för hjälp med registreringen. 

- Omregistreringar görs i Mitt universitet (http://mitt.su.se). 
 
 

ANMÄLAN och WEBBREGISTRERING till obligatoriska kurser inom juristprogrammet (termin 2-7) 
 
 

ANMÄLAN inför nästa termin 
 

Du som är antagen till juristprogrammet och ska läsa obligatoriska kurser som 

förstagångsregistrerad på termin 2-7 måste inför varje termin anmäla vilka kurser som du ska läsa 

och tacka ja till dessa. Detta för att du sedan ska kunna webbregistrera dig. 

Anmälan görs senast den 16 oktober till vårterminen 2018 via www.antagning.se. Anmälan öppnar 

ca. 1 månad innan sista ansökningsdag. 
 

Observera: Du måste också tacka ja till din plats inom angiven tid - annars förlorar du din plats! 
 
 

Hur anmäler man sig? 

Anmälan görs på www.antagning.se. 
 

Välj ”Logga in” i menyn och sedan inloggning via ”Är du redan student?”. Välj ”Stockholms universitet” i 
listan. Efter att du har loggat in var noga med att kontrollera och ev. uppdatera dina kontaktuppgifter. 
Klicka på fliken ”Utbildningar” och då kommer en ruta upp. Bocka i rutan ”Visa endast kurser inom mitt 
program som jag kan söka”.  

Observera: 
Detta förfarande innebär inte att du som aktiv student måste söka juristprogrammet på nytt. Det 
är enbart en anmälan för att kunna registreras på obligatoriska kurser inom juristprogrammet. 

http://www.antagning.se/
http://mitt.su.se/
http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/
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Vilka kurser ska du anmäla dig till? 

Som juristprogramstudent ska du anmäla dig till de kurser som du ska förstagångsregistrera dig på 

och läsa nästa termin enligt juristprogrammets studieordning. Det är därför nödvändigt att du vet 

vilka kurser som du ska läsa nästa termin innan du gör din ansökan. 

Här finns en förteckning på samt förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna per termin för 

juristprogrammet. 

 

Rangordna dina kurser 

Vid anmälan är det av största vikt att du rangordnar dina kursval på rätt sätt om du har för avsikt att 

även söka andra kurser utanför dina studier på juristprogrammet. Detta då man enbart kan anmäla 

sig till max. 45 hp per termin. 

Observera: Var därför noga med att alltid lägga juristprogramkurserna först i rangordningen. 
 
 

Förkunskapskrav 

För att kunna registrera dig på och läsa en kurs på juristprogrammet måste du uppfylla 

förkunskapskraven för aktuell kurs. Var god se juristprogrammets förkunskapskapskrav här. 
 
 

Tacka ja till plats 

Observera: Du måste tacka ja till dina platser via www.antagning.se inom angiven tid annars 

förfaller dessa! 

 

Villkor 

Din plats på en kurs blir villkorad om du vid anmälningstillfället inte uppfyller förkunskapskraven för 

den kurs som du anmält dig till. Om förkunskapskraven uppfylls efter den sista anmälningsdagen alt. 

dispens krävs, behöver du uppsöka Utbildningskansliet under registreringsveckan och kan alltså inte 

webbregistrera dig själv. 

 

Glömt att anmäla dig? 

Det kommer att finnas möjlighet att göra en sen anmälan till de obligatoriska kurserna inom 

juristprogrammet. Sen anmälan öppnar 2017-12-15. 

 

WEBBREGISTRERING 

Nyantagna studenter på termin 1 blir automatiskt registrerade efter det obligatoriska uppropet. 

Alla studenter som anmält och fått en plats på obligatoriska kurser inom juristprogrammet samt har 

tackat ja till denna ska webbregistrera sig för att behålla sin plats och få tillträde till undervisningen. 

Webbregistreringen görs i studentportalen Mitt universitet (http://mitt.su.se). 
 

Studenter som har en villkorad antagning måste uppsöka Utbildningskansliet under 

registreringsveckan för att söka dispens och få hjälp med registreringen. 

 

När är webbregistreringen öppen? 
Registreringen för vårterminens kurser öppnar måndagen den 8/1 och är öppen t.o.m. den andra 

kursdagen på respektive kurs. 

http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/f%C3%B6rkunskapskrav-obligatoriska-kurser
http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/f%C3%B6rkunskapskrav-obligatoriska-kurser
http://www.antagning.se/
http://mitt.su.se/
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Hur gör man en webbregistrering? 

Observera: Om man inte har registrerat sig senast på den aktuella kursens andra dag förlorar man sin 

plats. 

1. Universitetskontot måste vara aktiverat (Detta kan göras här om man inte redan har ett aktiverat 

universitetskonto: https://aktivera.su.se). Vid tekniska problem kontakta IT och Medias helpdesk 

(helpdesk@su.se alt. 08-16 19 99). 
 

2. Webbregistreringen görs via studentprotalen Mitt universitet (http://mitt.su.se). 
 
 

Webbregistrering görs genom att klicka på den/de kurser du vill registrera dig på. Registreringarna 

visas om du väljer ”Registreringsintyg” i menyn eller följer länken ”Se alla dina registreringar”. 

Registreringen syns i Fastreg senast dagen efter att webbregistreringen har gjorts. 
 
 

Ska du omregistrera dig? 

Ingen särskild anmälan krävs vid omregistrering. 

Om du har varit registrerad på en kurs som du inte har ett godkänt resultat på kan du omregistrera 

dig själv i Mitt universitet http://mitt.su.se . Omregistreringar kan göras från och med måndag i 

registreringsveckan, dvs. 8/1. Som omregistrerad kan du gå på storföreläsningar och anmäla dig till 

tenta. Som omregistrerad får du enbart delta i grupp-/seminarieundervisningen i mån av plats – 

var god se respektive kurshemsida för mer information. 

Observera: Omregistreringar kan endast göras via studentportalen Mitt universitet – inte I 

Fastreg.  

 

Avregistrering 

Ett s.k. tidigt avbrott kan göras inom 3 veckor från kursstartsvecka av studenten själv via 

studentportalen Mitt universitet (http://mitt.su.se). Sista dagen för tidigt avbrott beräknas från 

måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag. 

 

Definitivt avbrott 

Kontakta studievägledningen om du vill göra ett definitivt avbrott på juristprogrammet. 
 
 

 

 

Förfarandet i korthet: 
 

1. Anmälan till obligatoriska kurser via www.antagning.se. 

2. Tacka ja till plats. 

3. Webbregistrering via ”Mitt universitet” på http://mitt.su.se alternativt uppsöka 
Utbildningskansliet för dispens vid villkorad plats. 

https://aktivera.su.se/
mailto:helpdesk@su.se
http://mitt.su.se/
http://mitt.su.se/
http://mitt.su.se/
http://www.antagning.se/
http://mitt.su.se/

