
Välkommen till Juridicum! 

Observera att villkorligt antagna (se ditt antagningsbesked från antagning.se) måste visa upp 
registreringsintyg för den kurs som gäller som förkunskapskrav inom en vecka från kursstart för att 
kunna bli registrerad. Skicka intyget till fristaende-kurser@juridicum.su.se. 

Fastreg – Juridicums studieadministrativa system 
I Fastreg kan du bland annat: 
- välja grupp för gruppundervisning (om sådan förekommer på 

kursen)
- anmäla dig till tentamen och se i vilken skrivsal du skall tentera
- se dina betyg
-  Du når Fastreg via institutionens hemsida www.jurinst.su.se (välj Fastreg i huvudmenyn). Logga in 
genom att ange ditt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) och din PIN-kod. Din PIN-kod är de fyra sista 
siffrorna i ditt personnummer första gången du loggar in. För din egen skull bör du logga in och byta PIN-
kod så snart som möjligt. (Juridicums Fastreg är inte ihopkopplat med Fastreg som finns vid 
Företagsekonomiska institutionen.) 

Problem med Fastreg 
Kontakta studievägledaren för fristående kurser på fristaende-kurser@juridicum.su.se. 

Information om kursen 
Kursens hemsida hittar du på www.jurinst.su.se under Utbildning > Våra utbildningar > Fristående 
kurser. Där hittar du alla information om kursen; kontaktuppgifter, schema, kurslitteratur, eventuella 
ändringar etc. För frågor beträffande schema, tentamen, gruppindelning och kursinnehåll, kontakta 
kursadministratören/kursamanuensen. 

OBS! Gruppanmälan 
En del av våra kurser tillämpar gruppundervisning. Du har möjlighet att välja den grupp som passar dig 
bäst via gruppanmälan i Fastreg (först till kvarn gäller). Vanligtvis öppnar gruppanmälan i Fastreg några 
dagar före den första föreläsningen. Se kursens hemsida för exakt information om när gruppanmälan 
öppnar.  

Avregistrering/Tidigt avbrott 
Om du önskar avbryta dina studier och vill ha kvar möjligheten att söka kursen på nytt via 
www.antagning.se så måste du inom tre veckor från kursstart göra ett tidigt avbrott via Mina studier, 
www.mitt.su.se . Sista dagen för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den veckan som kursen startar 
och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag.( vid problem kontakta studievägledaren för 
fristående kurser på fristaende-kurser@juridicum.su.se). 
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