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Ansökan till överläggning på senare studieordning för studenter på 
juristprogrammet med programkod JJUPK 
Den som före den 1 juli 2012 har påbörjat sin utbildning på juristprogrammet enligt 2007 års 
utbildningsplan har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre 
bestämmelserna, dock längst till och med 30 juni 2018. Möjligheten att examineras enligt 2007 års 
studieordning upphör den 30 juni 2018 för samtliga antagna studenter på denna studieordning (JJUPK) 
utan möjlighet till förlängning. Observera således att omtentor i augusti ej ingår. 

Juridiska institutionen har valt att erbjuda möjligheten att ansöka om överläggning till 
nästkommande studieordning på juristprogrammet, dvs. till senare del på juristprogrammet med 
start HT18.  
 
Ansökan gäller enbart för antagna studenter på juristprogrammet (JJUPK) vid Stockholms universitet 
före 1 juli 2012 och som har varit registrerade på juristprogrammet (JJUPK) någon gång under de 
senaste tre terminerna.  

Beslut om avslag på ansökan om överläggning kan inte överklagas enligt högskoleförordningens 12 
kap. 

Sökande (texta tydligt): 
 

Namn:    
 

Personnummer:    
 

Adress:    
 

Postnummer: Ort:    
 

Telefonnummer:    
 

E-postadress:    
 
 
 

Datum: Underskrift:    
 
 
 

Skicka blanketten till juristprogrammet@juridicum.su.se alternativt till Stockholms universitet, 
Utbildningskansliet, Att: Studievägledare Jenny Nyman Hök, Juridiska institutionen, 106 91 
Stockholm. Ansökan skall vara Utbildningskansliet tillhanda snarast (även om tentamensresultat 
inväntas under våren) men senast den 30 juni 2018. 
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Ansökningarna handläggs fortlöpande men observera att beslut kan komma att dröja pga. 
sommaruppehåll. 

 
 

Viktig information: 
 

1. En allmän dispens kommer att beviljas de studenter som ansöker om överläggning och har klarat 
samtliga obligatoriska kurser, dvs. termin 1-7, på juristprogrammet (JJUPK) med godkänt resultat. 

2. För övriga studenter som ansöker om överläggning görs en individuell bedömning baserad på antal 
tagna obligatoriska kurser termin 1-7. 

 
3. Det går bra att söka specialkurser till HT18 (under förutsättning att sökanden är behörig) men 
registrering på specialkurs får endast ske om ansökan om överläggning till juristprogrammet har 
beviljats. 

4. För de studenter som beviljas överläggning gäller även  följande: 
- Det ingår tre specialkurser om 15 hp varav högst 15 hp kan vara icke-juridiska kurser 
godkända av juridiska institutionen. 
- Kursen Förvaltningsrätt måste kompletteras med 6 hp. 

 
 

Övriga uppgifter: 
 

Om tentamensresultat inväntas senast 30 juni 2018 var god ange kurs/kurser: 
(Obs! Din ansökan kan komma att handläggas efter detta datum när alla resultat inrapporterats) 
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