
 

 
 
Härmed utlyses bilaterala utbytesplatser i Australien, 
Oceanien och Sydamerika VT21/HT21 samt restplatser i 
Europa, Nordamerika och norra Asien VT21. 
Kurser lästa utomlands på något av nedanstående universitet tillgodoräknas såsom specialkurser 
inom Juristprogrammet. Antal platser på respektive lärosäte anges inom parantes, siffran 
indikerar hur många årsplatser som finns. Dessa årsplatser kan motsvara terminsplatser om inte 
annat anges. Ex 2 årsplatser kan bli 4 terminsplatser. Där det endast finns terminsplatser anges 
detta specificerat här nedan. Observera att dessa siffror kan komma att ändras fram tills 
nomineringen. Du väljer själv i ansökningsformuläret om du vill åka en termin eller två. Var även 
uppmärksam på speciella krav som finns på några av våra värduniversitet i ex. Nordamerika, samt 
extra avgifter som kan tillkomma på vissa värduniversitet. Alla ev. extra avgifter betalas av 
studenten själv. OBS: Kurser i Argentina, Chile, Peru, Spanien, Frankrike och Tyskland är på det inhemska 
språket om inte annat specificeras. 

Bilaterala avtal

Argentina 
Universidad Nacional De La Plata (2) 
 
Australien Obs! HT = Juli-November 
Australian National University (2,5)  
Macquarie University (4) Obs! Krävs minst 4,0 i 
meritvärde för antagning, om detta inte uppnås förfaller 
detta val i ansökan. 
University of Canberra (2)  
University of New South Wales (1,5)  
Deakin University (3) 
 
Brasilien 
Fundacão Getulio Vargas (FGV) (4 
terminsplatser) Fulltid på engelska garanterat. 
 
Chile  
Universidad de Chile (2) 
 
Israel - endast VT21 
University of Haifa (1) Obs! Försäkring och social 
avgift tillkommer på ca 7000 kr, betalas av studenten. 
 
Kina - endast VT21 
China University of Political Science and Law (2)  
Shanghai University of Finance and Economics 
(2) Fulltid juridik på engelska finns. 
Shanghai University of Political Science and Law 
(2) 

Tsinghua University (2) 
PKU – Transnational School of Law (2) 
Fudan University (1) 
 
Mexiko - endast VT21 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (1) 
Nytt avtal - finns ingen studentrapport. 
 
Nya Zeeland Obs! HT = Juli-November 
University of Auckland (1,5)  
Auckland University of Technology (1,5) 
University of Canterbury (2) Nytt avtal - finns ingen 
studentrapport.  
 
Peru 
Pontificia Universidad Católica del Peru (2) 
 
Ryssland - endast VT21 
HSE Moscow (2) Nytt avtal - finns ingen 
studentrapport.  
 
Taiwan - endast VT21 
National Taiwan University (2) 
 
Thailand - endast VT21 
Chulalongkorn University (2) Obs! måste ha minst 
180hp, studier på ett LLM-program i Business Law 
 

 

 

http://www.unlp.edu.ar/home
http://shupl.admissions.cn/
http://shupl.admissions.cn/


Erasmus+ Programmet - endast VT21 

Belgien 
Katholieke Universiteit Leuven (2) 
Universiteit Gent (1) 
Université de Liège (1) Nytt avtal - finns ingen 
studentrapport. För fulltid på engelska måste andra 
ämnesområden (s.k. icke-juridiskt ämne) läggas till. 
Garanterat 24HP juridik på VT. 
 
Finland 
University of Lapland (2) 
 
Frankrike 
Université de Strasbourg (1) 
 
Irland 
University College Dublin (2) 
 
Kroatien 
University of Zagreb (2) 
 
Litauen 
Mykolas Romeris university, Vilnius (2) 
 
Nederländerna 
Erasmus Universiteit Rotterdam (2) Obs! Krävs 
minst 180hp vid terminsstart för att få läsa på deras 
LLM. 
Radboud Universiteit Nijmegen (2) 
Rijksuniversiteit Groningen (2) 
 
Norge 
UiB, University of Bergen (2) 
UiT: the Arctic University of Norway (2) 
 
Polen 
University of Warsaw (2) 
 
 
 
 
 
 

Schweiz 
Université de Fribourg (2) För fulltid på engelska 
måste andra ämnesområden (s.k. icke-juridiskt ämne) 
läggas till. 
Universität Bern (2) 
 
Spanien 
Universidad Complutense, Madrid (1) 
Universidad Autónoma de Madrid (2) 
Universidad de Deusto, Bilbao (1) Obs! Fulltid på 
engelska garanterat endast på HT. Studenter måste 
kunna spanska annars. 
 
Storbritannien 
Newcastle University (2)  
Oxford Brookes University (1) 
University of Essex (2) 
University of Hertfordshire (2)  
University  of Leicester (2) 
University of Liverpool (2) 
University of Southampton (2) 
University of Surrey (2) 
 
Tjeckien 
Univerzita Karlova, Prag (2) 
 
Tyskland 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (2) För 
fulltid på engelska måste icke-juridiska ämnen läggas 
till.  
Christian-Albrechts.Universität zu Kiel (2) Fulltid 
på engelska endast garanterat på HT.  
Universität Mannheim (2 terminsplatser) Obs! 
Kurser på engelska på LLM-nivå. Måste ha minst 180 
hp 
Tübingen University (2) 
 
Ungern 
Eötvös Loránd University Faculty of Law (1)  

  



 

 

Auckland 

 

Onlineformulär till ansökan hittar du genom att klicka här.  

DEADLINE är Söndag 14 juni 2020, kl. 23.59 

Informationsmöten äger rum torsdag 28 maj kl. 12.00-13.30 och tisdag 2 juni kl.15.00-16.30 
Anmälan krävs  

I utlysningen kan en student söka och bli nominerad till ett värduniversitet under antingen en termin eller 
ett helt läsår. Studenten kan rangordna max fem olika lärosäten och nomineringen kommer ev. gälla ett av 
dessa val. Det går alltså inte att söka olika universitet på olika terminer i samma utlysning.  

En fullständig ansökan består av ett inskickat onlineformulär tillsammans med ett personligt brev på 
engelska riktat till de internationella koordinatorerna. Det personliga brevet (max en A4) ska mailas in till 
exchange@juridicum.su.se senast deadline för att ansökan skall vara komplett och tas i beaktan. Intyg från  
ILM, Mångfaldsprojekt, Linjerådet eller från amanuenstjänst ska skickas med i mailet med det personliga 
brevet. Om du har tillgodoräknade grundkurser från annat svenskt lärosäte skall kopia på betyg bifogas. 

Ytterligare information samt länkar till partneruniversiteten finns på hemsidan under Studera 
Utomlands. Där finns även studentrapporter från tidigare utresande studenter. Eventuella frågor besvaras 
i första hand under informationsmötena (se ovan), av de internationella koordinatorerna. I andra hand via 
e-post: exchange@juridicum.su.se. 
 
Candice Roccasalva 
Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.00-10.00 och kl.12.30-14.00. Tel: 08-16 30 34 
 
Anna Koch 
Telefontid: tisdag och torsdag kl. 09.00-10.00 och kl.12.30-14.00. Tel: 08-16 41 08 
 

Kontrollera alltid länken Aktuella ändringar innan du kommer förbi på mottagningstiderna.

 

LYCKA TILL! 

https://survey.su.se/Survey/34747
https://survey.su.se/Survey/34751
mailto:exchange@juridicum.su.se
http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/studera-utomlands
http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/studera-utomlands
mailto:exchange@juridicum.su.se
https://www.jurinst.su.se/om-oss/kontakt/internationella-kansliet

