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JURIDICUMS INTERNATIONELLA KONTOR 
 
En stor del av de frågor vi får finns besvarade i denna informationsbroschyr. 
På grund av hög arbetsbelastning ber vi dig därför att ta del av denna innan du kon-
taktar oss. 
 

Internationell koordinator 
Malin Alm 
Tel 018-471 2052 
Malin.Alm@jur.uu.se 
 

Internationell koordinator  
Ingalill Bülow (till och med februari 2019) 
Tel 018-471 20 21 
Ingalill.Bulow@jur.uu.se 
 
Vi ber dig att respektera telefon- och mottagningstider. 
 
Någon av oss finns tillgänglig på följande tider: 
 
 
Telefontid    Besökstid 
Måndag 15.00 – 16.00  Måndag 13.00 – 14.30 
Onsdag 15.00 – 16.00   Onsdag 13.00 – 14.30  
Torsdag 10.00 – 11.00  Torsdag 11.00 – 12.00 
      
 
Administratör för inresande studenter  
Angélica Tibbling  
Tel 018 – 471 22 23  
Angelica.Tibbling@jur.uu.se 
 
Postadress: 
Juridiska institutionen,  
Utbildningskansliet, Internationella kontoret 
Box 512  
751 20 Uppsala  
 
Besöksadress: 
Västra Ågatan 26, kvarteret Munken, hus 2, plan 3 
 
Hemsida: www.jur.uu.se 
E-post: jurstudexp@jur.uu.se  
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Guide till informationsbroschyren och ansökningsblanketten  
I den här broschyren finner Du allmän information om utlandsstudier. Här presenteras 
också Juridiska institutionens avtalsuniversitet och de platser som står till förfogande. 

Hur skall jag gå till väga med informationsbroschyren? 

I denna broschyr hittar du information om vilka universitet du kan läsa vid genom 
juridiska institutionens utlandsutbyten. För att skaffa dig en uppfattning om ett uni-
versitet och vilka kurser du kan läsa måste du titta på respektive universitets hemsida. 
Adresserna till våra avtalsuniversitets hemsidor finns i informationen om respektive 
avtalsuniversitet i denna broschyr. 
De studenter som varit på utbyte får lämna en kort berättelse om sin utlandsvistelse. 
Reseberättelserna tar upp studierna, bostad, ekonomi, mat, fritid eller annat som kan 
vara av intresse för efterkommande studenter. Dessa reseberättelser finns tillgänglig i 
bokhyllorna på Juridicum i läsesalen plan 3, hus 2, kvarteret Munken. 
 
Du är också välkommen att besöka oss för ytterligare råd och information. Mottag-
nings- och telefontider finns här på s. 7 samt på www.jur.uu.se. 
 
Det är oftast inte enbart det juridiska kursutbudet som styr valet av utbytesuniversitet. 
Det kan vara andra faktorer som spelar in, till exempel språk, intresse för landet, kul-
tur eller det sociala livet. Tänk dock alltid på att väl genomtänkta studier vid ett 
utländskt universitet leder till en berikande livserfarenhet. 
 
Läs först den inledande genomgången om antagningen på sid 7-13 om behö-
righet, urval, hur du ska fylla i ansökningsblanketten och vad som händer efter 
sista ansökaningsdatum. 
Sedan kan söka svar på sådant du undrar över i delen A-Ö och i informations-
rutorna till våra utbytesuniversitet som kommer därefter finns specifik univer-
sitetsinformation. 

Föreskrifter för antagning och urval 

ANTAGNING 
Antagning till studier vid utländskt universitet sker en gång per år. Bekräftelse på 
antagning är bindande och registrering kommer att göras i Ladok. 
 
I det fall det finns tomma platser när den ordinarie antagningen är klar anslås de på 
Juridicum som restplatser. Dessa restplatser är endast möjliga att söka en kort tid efter 
att den ordinarie antagningen är klar. Det rör sig om högst ett par veckor. 
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Se rubriken Restplatser. Det är inte möjligt att söka platser under resten av året. 
Slutgiltig antagning till utlandsstudier görs av värduniversitetet.  
 
Observera att studenter som har fyllt sitt fördjupningsutrymme inte kan ansöka om 
utlandsstudier (annat än i mån av plats). Det betyder att du måste ha minst 15 poäng 
kvar av ditt fördjupningsutrymme när det är dags att åka på utbyte en termin eller ett 
år. 
Studier inom institutionens utbytesprogram inräknas i fördjupningsutrymmet. Dvs 
åker du på Juridicums utbyten en termin tar det 30 hp av fördjupningsutrymmet. Åker 
du två terminer fyller du hela ditt fördjupningsutrymme och kan endast söka Juri-
dicums fördjupningskurser i mån av plats. 
Observera också att har du redan åkt en gång på Juridicums utbyten kan du endast 
söka Juridicums utbyten i mån av plats. 

BEHÖRIGHET 
Behörig är den student vid Juristprogrammet i Uppsala som: 
 

• vid ansökningstidens utgång klarat alla obligatoriska moment på terminskurs-
erna 1-4 och som innan avresa klarat alla obligatoriska moment på termins-
kurs 5. 

• vid ansökningstidens utgång har godkänt betyg från fyra av dessa termins-
kurser 

• bifogar ett Statement of Purpose till sin ansökan (se informationsbroschyren) 
• efter antagningen vid anmodan från värduniversitetet genom dokumentation 

kan styrka tillräckliga språkkunskaper 
• har minst 15 högskolepoäng kvar av fördjupningsutrymmet vid utbytets 

påbörjan. 
• Inte tidigare åkt på Juridicums utbyten. 

Särskilda förkunskapskrav 

Se informationsrutorna om respektive universitet i denna broschyr. Till exempel: 
 
En del av våra partneruniversitet kräver att man ska ha klarat T1-T6 för att antas. 
Vissa universitet som erbjuder kurser både på grundnivå och på masternivå kräver 
180 hp för att studenterna ska få läsa masterkurser eller har 180 hp som förkunskaps-
krav till vissa masterkurser. Ett universitet kan också ha olika språkkrav beroende på 
om man läser på grundnivå eller masternivå. 
 
Även om ett universitet tillåter våra studenter som åker efter T5 (dvs har 150 hp) att 
läsa masterkurser så bör man tänka på att det kan bli lite svårare för dem eftersom 
universitetet kan förvänta sig att studenterna ska ha 3 års studier som förkunskaps-
krav.  
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Språkkrav 

De flesta universitet kräver numera att studenterna styrker sina språkkunskaper med 
intyg på ett språktest (typ TOEFL elIer ELTS). En del universitet där man både kan 
läsa kurser på grundnivå och masternivå kan ha olika språkkrav för de olika nivåerna. 
Du behöver inte skicka med några språkintyg i din ansökan till Juridicums utbytes-
studier. 
Du måste vid anmodan av ditt värduniversitet kunna visa att du har tillräckliga språk-
kunskaper för att klara dina studier. 

URVAL 
1. Urval sker genom antal tenterade kurspoäng men endast på juristprogrammet i 

Uppsala. Kurspoäng räknas även på fördjupningskurser, dock endast vid 
juristprogrammet i Uppsala. T6 och examensarbete ger inte några poäng vid 
urvalet. 
  

2. För påbörjade kurser vid ansökningstidens utgång räknas halva kurspoängen, 
med undantag för studenter som läser T5 på vårterminen. Där räknas hela 
kurspoängen om 30 poäng. T6 räknas inte med i poängbedömningen.  
 
Den som vid ansökningsperiodens utgång följer en 30 hp tematisk fördjup-
ningskurs eller är antagen till 2 kurser på 15 hp vid Juridicum tilldelas 15 
poäng vid urvalet. Dubbelläsning under denna termin ger inga extra poäng vid 
urvalet. 
 
Den som endast är antagen och följer 1 kurs på 15 hp tilldelas 7,5 poäng vid 
urvalet. 
 
Den som vid ansökan redan läst 30 hp fördjupningskurs vid Juridicum kan 
vara antagen till och följa RoA på A-perioden och vara antagen till en 15 hp 
fördjupningskurs på B-perioden. Då ges endast 7,5 poäng för RoA vid urvalet 
och om studenten får och accepterar en utbytesplats måste studenten tacka nej 
till fördjupningskursen på B-perioden för att få åka på utbytet. Detta eftersom 
15 hp av fördjupningsutrymmet måste finnas kvar vid utbytesstudiernas bör-
jan. 
 

3. Ditt 1:a – 6:e handsval ger extrapoäng. Förstahandsvalet ger 60 poäng, andra-
handsvalet 50 poäng och tredjehandsvalet 40 poäng, fjärdehandsvalet 30 
poäng, femtehandsvalet 20 poäng och sjättehandsvalet 10 poäng. 
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4. Vad gäller tillgodoräknade kurser räknas endast kurser inom terminskurserna 
1 till 5. 
 

5. Vid lika antal poäng sker urvalet genom lottning.  
 

6. Studenter som fyllt sitt fördjupningsutrymme antas endast i mån av plats, 
d.v.s. de hamnar sist av alla sökande.  

 
Urval - undantag: 

Ansökan till Minnesota Law School – vid lika antal poäng sker urvalet genom betyg: 
antal tenterade poäng på programmet x 1 för B, x 1,5 för BA och x 2 för AB. 

Hur ansöker jag? 

Nytt från i år är att ansökan görs digitalt på länk som finns på Juridicums hem-
sida www.jur.uu.se 
 
Länken till ansökan är: 
https://uu.moveon4.de/form/5bfbe99485fb9657446e57ae/eng 
Länken är öppen mellan 1 januari – 31 januari kl 23.59. 
 
Se till att du har tillgång till uppgifterna från ditt pass och ett foto. Se också till 
att du påbörjar din ansökan i god tid. 
Det kan vara uppgifter du behöver kontrollera. Du kan börja med att fylla i fälten med 
dina personliga uppgifter med mera. Du kan spara det du fyllt i medan du funderar 
mer på dina utbytesval. Du kan välja upp till 6 universitet.  
Du kan vara inloggad en timme i taget i systemet. 
Du kan gå in flera gånger och spara det du fyllt i och göra ändringar, men när du 
tryckt på ”submit” så kan du inte ändra något. 
Du kan endast skicka en ansökan. 

Du ansvarar själv för att kontrollera följande innan du fyller i din ansökan: 

1. Val av helår eller terminsplats – höst- eller vårtermin   
 

I din online ansökan ska du vid varje val av utbytesuniversitet ange: 
• om du vill börja utbytet höst eller vår 
• hur många terminer du vill vara på utbyte 
• samt om du kan tänka dig andra alternativ om du inte kan bli placerad på den eller 

de terminer som du önskat. 
 

Det betyder inte att alla alternativ finns vid de olika universiteten. 
 

 11  

http://www.jur.uu.se/
https://uu.moveon4.de/form/5bfbe99485fb9657446e57ae/eng


Vid informationen om varje universitet i denna informationsbroschyr finns angivet 
vilka alternativ som finns vid varje universitetet. Du är själv skyldig att kontrollera att 
det du väljer finns.  
 
Exempel: 
Står det såhär i vår informations-
broschyr 

Betyder det detta 

Helårsplats Det går endast att åka helår 
Terminsplats Det går endast att åka en termin (valfritt 

höst- eller vårtermin) 
Terminsplats endast höst Det går bara att åka på höstterminen 
Helårsplats eller terminsplats Det går att åka antingen helår eller en 

termin, men har vi många sökande antas 
du bara till en terminsplats även om du 
sökt helår 
 
Markera det alternativ du föredrar. 
Kan tänka dig att åka olika alternativ så  
ange det/de alternativ du kan tänka dig i 
den ordning du väljer dem i fältet för 
alternativ längre ner. 
 
Vill du bara ha ett alternativ så ange inget 
mer. 

 

2. Undervisningspråket 
Du måste också kontrollera undervisningsspråket på universiteten du väljer. Det står 
angivet vid informationen om varje universitet i denna informationsbroschyr. 
Står det t.ex. ”All undervisning och examination på italienska och i viss mån på eng-
elska”, så betyder det att du måste kunna studera på italienska, eftersom du inte får 
läsa kurser i något att ämne om det inte finns tillräckligt med juridiska kurser på eng-
elska. 
 

3. Terminstider 
Åker du halvår kan det vara en god idé att kontrollera terminsstart och terminsslut på 
respektive universitets hemsida. Detta är av vikt för dig som behöver tenta en höst-
terminskurs i januari innan din utbytestermin börjar på vårterminen. 
De som åker på höstterminen och ska läsa 15 hp fördjupning påföljande vårterminen 
här hemma brukar få hoppa in på B-perioden. 
 

4. Statement of Purpose 
Till ansökningsblanketten till utbytesstudier krävs att ett Statement of Purpose bifogas 
för att ansökan ska vara giltig. Däremot ligger inte Statement of Purpose till grund för 
urvalet vid antagningen till utbytesstudier. 
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Statement of Purpose skall skrivas på undervisningsspråket vid det universitet som är 
ditt 1:a handsval på ansökningsblanketten. Den som endast söker utbytesplatser i nor-
den skriver på engelska. 
Information om hur du skriver ditt Statement of Purpose finns på vår hemsida i ett 
informationsdokument om utlandsstudier. 
 

5. Eventuell e-mailkontakt sker via din Studentmailadress - inte din privata e-
post adress.  

Vad händer efter sista ansökningsdatum? 
• Antagningen beräknas preliminärt vara klar cirka tre veckor efter den sista ansök-
ningsdagen. 
• Alla som sökt får antagningsbesked hemskickat till sig till den adress som finns i 
Ladok. 
• Beslut om vilka som antagits till utlandsstudier anslås också på Juridicum interna-
tionella kontors anslagstavla. 
• Observera svarskravet på antagningsbeskedet. Du måste tacka ja till den 
plats/reservplats du har antagits till. Uteblivet svar innebär att Du stryks från samtliga 
alternativ. Men det är i all fall viktigt att du svarar även om du tänker tacka nej till en 
plats för att vi ska ha möjlighet att kalla eventuella reserver så snart som möjligt. 
• Svarsblanketten undertecknas och skickas till Internationella kontoret, Juridiska 
institutionen, Box 512, 751 20 UPPSALA eller lämnas på Västra Ågatan 26 i brev-
lådan vid Juridiska Institutionens Studerandeexpedition. 
• Har Du inte fått antagningsbesked kontakta Juridicums Internationella kontor. 
• Eventuella restplatser anslås på Juridicums internationella kontors anslagstavla. 

Vad händer efter sista svarsdatum? 

• Har du tackat ja till en plats är den din. Du får ingen ytterligare bekräftelse på din 
antagning. 
• Eventuella reserver som har blivit antagna kontaktas per telefon. 
• När vi fått studenternas svar på antagningsbeskeden, kallat reserver och tillsatt 
eventuella restplatser nominerar vi studenterna. Det vill säga vi skickar studenternas 
kontaktuppgifter till de universitet de blivit antagna till. 
Därefter kontaktar ditt värduniversitet dig med all information om den formella 
antagningen dit, hur du söker bostad och kurser m.m. Vi nominerar studenterna med 
utgångspunkt från värduniversitetens deadlines för studenternas ansökan dit. Tid-
punkten för nominering till de olika utbytesuniversiteten varierar därför kraftigt, men 
du får en kopia av din nominering per mail så du vet när den är gjord. 
I vissa fall får studenten efter nomineringen själv först gå in på sitt värduniversitets 
hemsida och påbörja ansökan innan information kommer från värduniversitetet. 
 
I och med nomineringen övergår ansvaret, för att du får information, till dig och 
ditt värduniversitet. 
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Det är även värduniversitetet som slutgiltigt antar dig till utlandsstudier och du 
måste göra en formell ansökan dit. Du är också ansvarig för att söka kurser och 
fylla i nödvändiga dokument. 
• I kontakten med dig så används din Studentmailadress - inte din privata e-post 
adress.  
Observera att värduniversitetet har rätt att neka att ta emot dig om de anser att 
du inte uppfyller deras behörighetskrav! Antagningen från vår sida utgör såle-
des endast en nominering till värduniversitetet.  
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Utlandsstudier A-Ö 

Adress 

För utskick av information från ditt gästuniversitet använder vi endast din Student-
mailadress: (@student.uu.se). Observera att utbytesuniversiteten ibland skickar ut 
stora ”pdf-filer” som vissa andra mailkonton inte kan ta emot.  
Vid utresan: Meddela Juridicums Internationella kontor din nya adress så fort som 
möjligt. 

Ansökan till det värduniversitet du är antagen till 

Kursutbud och undervisningsperioder varierar i stor utsträckning mellan de olika uni-
versiteten. Du måste själv ta reda på vad som gäller vid det universitet som du skall 
studera vid. Efter att vi antagit och nominerat dig till ett universitet brukar oftast uni-
versitetet ifråga skicka ut information om utbytet och hur du ska ansöka dit. Det hän-
der att de inte gör det eller att studenten först själv gå in på värd universitetets hem-
sida och fylla i ett online-formulär. Deadlines för ansökan till respektive universitet 
brukar oftast vara någon gång i april men för några universitet tidigare eller senare. 
Dröjer det innan du få någon information måste du själv kontakta ditt värduniversitet. 

Ambassadör 

Vi hoppas och tror att du som utbytesstudent kommer att uppträda som god ambas-
sadör för Uppsala Universitet och juridiska institutionen. Vi förväntar oss också att du 
som ”gammal” utbytesstudent delar med dig av dina upplevelser i form av en resebe-
rättelse och när vi har informationsmöten om utlandsstudier. 

Ankomsttid 

Värduniversitet anordnar oftast introduktionsdagar, dessa ingår i utbytet så du ska 
planera din ankomst så du kan närvara på dem. Meddela alltid i förväg när du kom-
mer, det kan vara bra för din koordinator att veta. 

Ansökan 

Nytt från i år är att ansökan görs digitalt på länk som finns på Juridicums hem-
sida www.jur.uu.se 
 
Länken är öppen mellan 1 januari – 31 januari kl 23.59. 
Länken till ansökan är: 
https://uu.moveon4.de/form/5bfbe99485fb9657446e57ae/eng 
 
Se till att du har tillgång till uppgifterna från ditt pass och ett foto. Se också till 
att du påbörjar din ansökan i god tid. 
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Det kan vara uppgifter du behöver kontrollera. Du kan börja med att fylla i fälten med 
dina personliga uppgifter med mera. Du kan spara det du fyllt i medan du funderar 
mer på dina utbytesval. Du kan välja upp till 6 universitet.  
Du kan vara inloggad en timme i taget i systemet. 
Du kan gå in flera gånger och spara det du fyllt i och göra ändringar, men när du 
tryckt på ”submit” så kan du inte ändra något. 
Du kan endast skicka en ansökan. 

Ansökningsdatum 

Nytt från i år är att ansökan görs digitalt på länk som finns på Juridicums hem-
sida www.jur.uu.se 
Länken är öppen mellan 1 januari – 31 januari kl 23.59. 
Ansökan gäller för hela nästkommande läsår. 

Antagning 

Antagning till utlandsstudier via juridiska institutionen sker endast en gång per år.  
Detta gäller även om man inte ska åka förrän nästkommande vårtermin. Komplette-
rande antagning sker i mån av lediga platser men endast under en kort tid efter att den 
ordinarie antagningen är klar. Dessa restplatser anslås på Juridicums Internationella 
kontors anslagstavla samt på Juridicums hemsida. Det är inte möjligt att söka platser 
under resten av året. 
Observera att den slutgiltiga antagningen till utlandsstudier görs av värduniversitetet.  

Antagningsbesked 

Antagningsbesked skickas till den adress du har i Ladok.  
Det är svarskrav på antagningsbeskedet. Du måste således tacka ja till den 
plats/reservplats du har antagits till. Du måste också tacka ja eller nej till varje reserv-
plats du blir erbjuden. Uteblivet svar medför att du stryks från din plats/reservplats. 
Det är i alla fall viktigt att du svarar så fort du kan även om du inte vill ha den plats 
du är antagen till för att vi ska ha möjlighet att kalla eventuella reserver.  
Ditt svar på antagningsbeskedet skickas till Internationella kontoret, Juridiska 
institutionen, Box 512, 751 20 UPPSALA eller lämnas på Västra Ågatan 26, i brev-
lådan vid Juridiska Institutionens Studerandeexpedition inom den tid som anges på 
antagningsbeskedet. 

Avgifter 

Som utbytesstudent är du befriad från eventuella terminsavgifter vid värduniversitet. 

Behörighet 
Behörig är den student vid Juristprogrammet i Uppsala som: 
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• vid ansökningstidens utgång klarat alla obligatoriska moment på terminskurs-

erna 1-4 och som innan avresa klarat alla obligatoriska moment på termins-
kurs 5. 

• vid ansökningstidens utgång har godkänt betyg från fyra av dessa terminskur-
ser 

• Bifogar ett Statement of Purpose till sin ansökan (se informationsbroschyren) 
• Efter antagningen vid anmodan från värduniversitetet genom dokumentation 

kan styrka tillräckliga språkkunskaper 
• har minst 15 högskolepoäng kvar av fördjupningsutrymmet vid utbytets 

påbörjan. 
• Inte tidigare åkt på Juridicums utbyten. 

Betyg 

Du ska ansöka om ett tillgodoräknande så snart som möjligt efter att du fått ditt betyg. 
Det gör du på blanketten ansökan om tillgodoräknande av kurser vid utländskt uni-
versitet som finns på www.jur.uu.se.  
 
I vissa fall sänder värduniversitetet betyget endast till studenten. Då får du ta med ditt 
betyg till Juridiska institutionen så vi kan ta en kopia på det eftersom vi behöver se 
originalbetyget. När tillgodoräknandet är gjort registreras kurserna i LADOK. 
Ibland skickar inte värduniversitetet automatisk ut ett pappersoriginal på betyget utan 
du får beställa det därifrån så du har till din ansökan om tillgodoräknande. 
 
Någon ”översättning” av dina utländska betyg görs inte utan betygen kvarstår oför-
ändrade. De flesta utbytesuniversitet i Europa använder sig idag av ECTS-betyg (se 
nedan).  

Bostad 

Internationella kontoret förmedlar inga bostäder däremot har värduniversiteten ofta en 
bostadsservice för utbytesstudenter, men det är ingen garanti. Sök bostad i god tid. 
Vissa universitet tillämpar principen ”first come, first service”. Det går i allmänhet att 
ordna bostad när du är på plats även om det förstås alltid känns bäst att veta vart man 
ska ta vägen innan man ger sig av. Ta med sänglinne och handdukar! Om du vill veta 
mer kan du kontakta studenter som tidigare varit student vid ditt värduniversitet (se 
våra reseberättelser). Tänk på att standarden på bostäder utomlands kan vara av avse-
värt lägre kvalitet än vi har i Sverige.  
 
På vissa universitet (bl a Dublin) får du betala hela terminens hyra när du kommer 
Obs! Läs ditt hyreskontrakt noga innan du skriver på!  
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ECTS 

Många universitet i Norden och Europa tillämpar idag det s.k. ECTS-systemet (Euro-
pean Credit Transfer System) som är en hjälp att kunna läsa rätt antal kurser i Europa. 
Enligt ECTS-systemet motsvarar 30 högskolepoäng 30 ECTS-credits. En helårspre-
station innebär 60 ECTS-credits. Detta stämmer inte överallt. I informationen om 
respektive universitet i denna broschyr framgår hur många poäng ni måste läsa per 
termin för att det ska motsvara 30 högskolepoäng vid Juridiska institutionen i 
Uppsala. 

Erasmuskod 

För er som ska åka på Erasmusutbyte kan det eventuellt frågas efter nedanstående 
koder i era ansökningshandlingar till ert värduniversitet. Er ansökan till värduniver-
sitetet sker efter att vi antagit er och meddelat ert värduniversitet det (det vill säga att 
vi nominerat er). 
 
Erasmuskod för Uppsala universitet: S UPPSALA01 
Ditt värduniversitets Erasmuskod finner du vid informationen om respektive univer-
sitet i denna broschyr. 
ISCED kod för det ämnesområde ni ska läsa: 042 LAW 
(subject ect area ISCED = 042 och Subject area name ISCED = Law) 

Erasmusprogrammet 

ERASMUS är ett EU-program för student- och lärarutbyten inom Västeuropa. 
Erasmus studentutbyte är på en eller två terminer. Alla som antagits till utbyte ska 
söka och får därefter ett Erasmusstipendium. Det går inte att åka utan stipendiet. 
 
Undervisning ges på engelska på Juridicums utbyten i Belgien, Nederländerna, 
Estland, Litauen, Tjeckien, Polen, samt vid vissa universitet i övriga länder t.ex. 
Zürich, Wien och Salzburg. I de engelsktalande länderna är givetvis all undervisning 
på engelska. 
Vid övriga universitet ges bara kurser på det inhemska språket.  
 
Vid vissa universitet ges endast helårskurser och du läser flera ämnen parallellt. Vid 
dessa universitet är det därför inte möjligt att endast åka en termin. I informationen 
om respektive universitet i den här broschyren finns angivet om det går att åka enbart 
en termin på en helårsplats. 
 
Ett Erasmusutbyte måste vara minst 3 månader och högst 12 månader. Man kan enligt 
Erasmus regler åka på Erasmus en gång på grundnivå och en på avancerad nivå. Juri-
dicum tillåter högst 2 terminer per nivå. 
Pga begränsat antal platser kan man bara åka på utbyte via Juridicum en gång. 
Undantag gäller för restplatser. Se rubriken Restplatser i denna broschyr. 
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Obligatoriskt för dig som antagits till Erasmusutbyte är att du ska: 
(förutom den formella ansökan till ditt värduniversitet) 
 

1. Göra ett språktest online både före och efter utbytesperioden. 
2. Söka Erasmusstipendium inom den tidsperiod ansökan är möjlig 
3. Fylla i ett Learning Agreement och se till att det signeras av 3 parter: dig själv, 

ditt värduniversitet och Juridicum. 
4. Fylla i ett Certificate of Attendance vid utbytesperiodens slut. 
5. Maila ditt ifyllda Learning Agreement till Internationella kansliet när de ber dig 

göra det i slutet av terminen. 
6. Efter sista studiedagen fylla i den Erasmus Participant Survey som mailas till dig 

från Internationella kansliet  
(förutom Reseberättelsen som alla utresande mailar till Juridicum). 
  

Information om hur allt detta ska göras och om något tillkommer eller ändras kommer 
att finnas på Internationella kansliets hemsida eller så kommer Internationella kansliet 
maila aktuell information till dig. 

Erasmusprogrammets språktester och språkkurser online (OLS) 

Alla studenter som antagits till utbytesstudier inom Erasmus måste göra två språk-
tester, ett före utbytet och ett efter. Testerna görs online och är en obligatorisk del av 
utbytesstudierna. Studenterna testas i det språk som ska vara det huvudsakliga språket 
i undervisningen. Språktesterna påverkar inte studenternas möjlighet att genomföra 
utbytet, utan är en möjlighet för studenterna att bedöma sin språknivå och hur den 
förbättrats under utbytet. Det är Internationella Kansliet som delar ut licenser till 
språktesterna via mail till dem som antagits till Erasmusutbyte. 
Vid behov delas även licenser för onlinespråkkurser ut efter att testet har genomförts. 
Dessa onlinekurser är frivilliga, men de studenter som påbörjat en onlinekurs förvän-
tas slutföra den inom en viss tid. Studenterna får inget extra stipendium för online 
språkkurser, men det är en utmärkt möjlighet att förbättra språkkunskaperna. Det 
finns ett begränsat antal licenser till onlinekurserna och de delas ut baserat på följande 
kriterier: 
1. Resultatet på språktestet. 
2. Om studenten i ansökan för Erasmusstipendiet angett önskemål om att få gå online 
språkkurs. 
3. Val av språk i onlinespråkkursen (prioritering görs för studenter som vill gå språk-
kurs i samma språk som undervisningsspråket). 

Erasmusstipendium 

Studenter som antagits och åker på utbyte inom Erasmusprogrammet ska söka och 
erhåller därefter ett kontantstipendium som administreras och utbetalas av Interna-
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tionella kansliet. Stipendiet är till för att kompensera för de extra kostnader som 
utbytet medför och är inte avsett att täcka hela kostnaden för studier utomlands. Sti-
pendiebeloppet varierar lite år från år och är olika beroende på vilket land man åker 
till. 
Stipendiebeloppet uppgick läsåret 2018/2019 till cirka 360 EURO eller 420 EURO 
per månad (30 dagar). 
 
Om du ska läsa en språkkurs på plats i värdlandet innan terminen börjar är det tillåtet 
att räkna med perioden för denna språkkurs i din studieperiod, så att du får 
Erasmusstipendium även för denna tid. Språkkursen måste vara precis innan den 
ordinarie terminen börjar, med max två veckor mellan den och utbytesperiodens start. 
Både språkkurser som ges av ditt utbytesuniversitet och språkkurser som ges av pri-
vata språkkursanordnare är okej, men observera att det inte utgår någon extra ersätt-
ning för eventuell kurskostnad. Den ordinarie terminstiden måste dock vara minst 90 
dagar, exklusive språkkurs. 
 
Stipendiet söks via Internationella kansliets hemsida:  
http://www.uu.se/student/utlandsstudier/erasmus/erasmusstudier/ 
Där finns all information om stipendiet och hur man ska söka. Följ instruktionerna 
noga. I och med att du söker stipendiet förpliktigar du dig att uppfylla de krav som 
ställs för att få stipendiet.  
 
Stipendiet är endast möjligt att söka under följande ansökningsperioder: 
För studier som påbörjas på hösten: 1 maj – 31 maj 
För studier som påbörjas på våren: 1 november – 30 november 
 
Stipendium för utbyte i Schweiz. 
Schweiz uteslöts läsåret ht14-vt15 ur erasmussamarbetet. Sedan dess har ett liknande 
stipendium betalats ut från Schweiz till de studenter som antagits till våra utbyten där. 
Detta stipendium söks genom utbytesuniversiteten i Schweiz efter information däri-
från. Läsåret 2018-2019 uppgick stipendiet till cirka 325 euro per månad för studenter 
på Juridicums utbyte. 
Ni som åker till Schweiz kan därför bortse från all information ni eventuellt kan få 
som rör Erasmus. 

Fördjupningsutrymme 

Med fördjupningsutrymme menas: 
”Den avancerade nivån ägnas till hälften (45 högskolepoäng) åt valfria fördjup-
nings-kurser. Denna studietid ska ägnas åt en terminslång 30-högskolepoängskurs 
med tematisk inriktning och en valfri 15-högskolepoängskurs.”1 
 

1 Ur Studiehandboken 2017/18 s 16, Studiehandboken finns på Juridicums hemsida. 
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Utbytesstudier via Juridicums utbytesprogram räknas in i fördjupningsutrymmet. 
Detta gäller även om du åker på en restplats. Det betyder att en utbytestermin tar 30 
högskolepoäng av fördjupningsutrymmet. 
 
Du har förtur i ansökan till jurdicums fördjupningskurser eller utbytesprogram tills du 
fyllt ditt fördjupningsutrymme. När det är fyllt kan du endast söka i mån av plats. 
För att få åka på utbyte via Juridicum måste du ha minst 15 högskolepoäng kvar av 
fördjupningsutrymmet vid utbytets påbörjan oavsett om ditt utbyte är en termin eller 
ett helt år. 

Förkunskapskrav 

Se informationsrutorna om respektive universitet i denna broschyr. Till exempel: 
 
En del av våra partneruniversitet kräver att man ska ha klarat T1-T6 för att antas. 
Vissa universitet som erbjuder kurser både på grundnivå och på masternivå kräver 
180 hp för att studenterna ska få läsa masterkurser eller har 180 hp som förkunskaps-
krav till vissa masterkurser. Ett universitet kan också ha olika språkkrav beroende på 
om man läser på grundnivå eller masternivå. 
 
Även om ett universitet tillåter våra studenter som åker efter T5 (dvs har 150 hp) att 
läsa masterkurser så bör man tänka på att det kan bli lite svårare för dem eftersom 
universitetet kan förvänta sig att studenterna ska ha 3 års studier som förkunskaps-
krav.  

Försäkring 

Samtliga studenter som åker inom ramen för ett utbyte är täckta av en samlingsför-
säkring, Student UT, som Uppsala universitet tecknat med Kammarkollegiet. Försäk-
ringen täcker bland annat akut sjukvård, ansvar och rättshjälp samt lösöre som med-
förs eller anskaffas under studieperioden utomlands. Försäkringen gäller i studie-
landet från och med två veckor före studiestart till och med två veckor efter studie-
tidens slut samt resan dit och hemresan. Försäkringen gäller dygnet runt utan självrisk 
med undantag för egendomsskydd där självrisken är 1 500 SEK. 
 
De fullständiga försäkringsvillkoren, Informationsblad Student UT (inom EU/EES) 
samt skadeanmälningsblankett finns på www.kammarkollegiet.se. Lägg märke till att 
en kopia av utbytesavtalet ska bifogas skadeanmälan. 
 
Informationsblad för utresande studenter utanför EU/EES hittar du också på 
www.kammarkollegiet.se. Ska du studera utanför EU/EES-området kan vissa 
universitet t.ex. Minnesota, kräva ytterligare försäkringar. 
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Notera att studenter som åker på utbyte till ett EU/EES-land samt Schweiz ska ta med 
sig det europeiska sjukförsäkringskortet (European Health Insurance Card), som 
erhålls hos Försäkringskassan. Du ska alltid använda Försäkringskassans kort i första 
hand eftersom du endast täcks av försäkringen Student UT i den mån när du inte kan 
erhålla vård eller ersättning med hjälp av Försäkringskassans kort.  
Endast studenter som ska åka till länder utanför EU/EES-området erhåller ett så 
kallat Medical Insurance Card (MIC-kort). De studenter detta gäller får sitt Medical 
Insurance Card hemskickat efter att deras kontaktuppgifter skickats till respektive 
värduniversitet. 

Heltidsstudier 

Du måste läsa motsvarande 30 högskolepoäng/termin på värduniversitetet. Detta mot-
svarar 30 ECTS-credits. Om du är antagen till en helårsplats måste du läsa 60 ECTS-
credits motsvarande 60 högskolepoäng. Om värduniversitetet inte använder sig av 
ECTS-systemet skall du ta reda på hur många poäng du måste läsa för att det skall 
motsvara 30 högskolepoäng/termin. I princip ska alla studenter tentera lika många 
kurser som de inhemska studenterna.  
Ibland kräver vi något mindre antal poäng/kurser. I Frankrike kräver vi oftast att en 
viss typ av kurser måste ingå. I informationsrutan för varje universitet i denna bro-
schyr kan du se hur mycket du ska läsa vid varje utbytesuniversitet. Det är viktigt att 
du kontrollerar detta i Informationsbroschyren för det läsår du åker på utbyte eftersom 
kraven kan ändras. 
 
Du kan inte räkna med att det finns 30- eller 15-poängskurser utan du får lägga ihop 
flera kurser på mindre poäng. Det räcker t.ex. aldrig med 29 poäng för den valfria rent 
juridiska fördjupningskursen på 30 hp som krävs i examen utan du måste ha minst 
motsvarande 30 hp. Går det inte att få ihop exakt 30 poäng får du läsa så det blir 
någon poäng mer än 30. Det går inte att läsa någon kurs hemma för att komplettera 
om den saknas någon poäng för att tillgodoräkna sig sina utlandsstudier som juridiska 
kurser i examen. 

Hemsidan 

På vår hemsida www.jur.uu.se hittar du ansökningsblanketter för utbytesstudier och 
tillgodoräknande samt informationsdokument för Statment of Purpose och Resebe-
rättelse. Där finns också denna informationsbroschyr. Broschyren uppdateras en gång 
per år men den broschyr som gäller för de studenter som är på utbyte kommer också 
att finnas kvar på hemsidan så länge utbytet varar.  
På vår hemsida hittar du även information och ansökningsblanketter när det är dags 
att söka fördjupningskurser eller examensarbete till din kommande termin i Uppsala.  
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Hjälpmedel vid tentamen 

Regler för om man får ta med hjälpmedel till tentamen och så i fall vilka och vad som 
gäller för anteckningar och markeringar är olika för olika universitet. Därför måste du 
ta reda på vad som gäller på ditt värduniversitet inför tentamen. 

Internationella kontoret 

Internationella kontoret är juridiska institutionens internationella avdelning. Detta är 
beläget på Västra Ågatan 26 i Uppsala. Där arbetar Malin Alm som är studieväg-
ledare för utbytesstudier och internationella koordinatorer samt Angélica Tibbling 
som är administratör för inresande studenter. Vi sitter i samma korridor som 
Juridicums övriga studievägledare. 

Kurser 

Kursutbudet som erbjuds inkommande utbytesstudenter på de olika värduniversiteten 
kan variera kraftigt. När och hur kursvalet sker skiljer sig också mellan universiteten. 
Vid vissa universitet väljer du dina kurser i samband med att du skickar in dina for-
mella ansökningshandlingar dit och vid andra gör man sitt val först efter ankomst. 
Vid vissa universitet har man även så kallad ”course shopping” då man får gå på före-
läsningar fritt en vecka eller två och sedan bestämmer vilka kurser man vill läsa. 

I läsesalen på våningen över Studerandeexpeditionen på Juridicum finns tidigare stu-
denters reseberättelser där en del information om kursutbudet kan finnas. Genom 
värduniversitetens egna hemsidor kan man ofta bilda sig en uppfattning om vilken typ 
av kurser de erbjuder. Skulle det inte alls framgå går det även att kontakta värduni-
versitetets koordinator men exakt vad som gäller den termin eller det läsår du ska åka 
får du oftast inte veta förrän du är antagen och det är dags att välja kurser. 

Kursval 

De kurser som du läser utomlands skall vara möjliga att tillgodoräkna inom en Jurist-
examen. De ska vara tillgodoräkningsbara som valfria fördjupningskurser inom den 
avancerade nivån på Juristprogrammet.  
”Den avancerade nivån ägnas till hälften (45 högskolepoäng) åt valfria fördjupnings-
kurser. Denna studietid ska ägnas åt en terminslång 30-högskolepoängskurs med tema-
tisk inriktning och en valfri 15-högskolepoängskurs. Den resterande halvan (45 högsko-
lepoäng) av den avancerade nivån ägnas åt dels den obligatoriska 15-högskolepoängs-
kursen Rättshistoria och Allmän rättslära (RoA), dels examensarbete (författande av en 
uppsats) 30 högskolepoäng. Examensarbetet om 30 högskolepoäng kan kombineras med 
icke poänggivande praktik”.2 
 

2 Ur Studiehandboken 2017/18 s. 16. Studiehandboken finns på Juridicums hemsida. 
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Numera har de flesta universitet genomfört ECTS-systemet. En del universitet har 
infört systemet men ännu inte lyckats sätta ”rätt” ECTS-poäng. För antal poäng du 
ska läsa se ”Heltidsstudier”. I informationsrutorna om respektive universitet i denna 
broschyr framgår hur många poäng du måste läsa där per termin för att det ska mot-
svara 30 högskolepoäng vid Juridiska institutionen i Uppsala. 
 
För att få tillgodoräkna dig kurserna som juridiska kurser motsvarande den valfria 
rent juridiska fördjupningskursen på 30 hp eller den valfria kursen på 15 hp i examen 
måste du läsa rent juridiska kurser. 
Många av de fakulteter vi har utbyte med har kurser i andra ämnen på sin fakultet. 
T.ex. kriminologi, statskunskap, företagsekonomi, ekonomi, sociologi eller tvärveten-
skapliga kurser med mera. Ert värduniversitet eller andra svenska juristutbildningar 
kanske också tillåter dessa ämnen i sin examen men det gör inte vi. (Utom när det 
gäller den valfria kursen på 15 hp som inte måste vara juridik utan även kan tillgodo-
räknas som icke-juridisk utbyteskurs.) 
 
När du åker med Juridicums utbyten är det meningen att du ska läsa juridik. Vill du 
läsa andra ämnen bör du i stället åka med Internationella kansliet. 
 
Du kan inte räkna med att det finns 30- eller 15-poängskurser utan du får lägga ihop 
flera kurser på mindre poäng. Det räcker t.ex. aldrig med 29 poäng för den valfria rent 
juridiska fördjupningskursen på 30 hp som ska ingå i examen utan du måste ha minst 
30 poäng. Går det inte att få ihop exakt 30 poäng får du läsa så det blir någon poäng 
mer än 30. Det går inte att läsa någon kurs hemma för att komplettera om det saknas 
någon poäng för att tillgodoräkna sig sina utlandsstudier som juridiska kurser i exa-
men. 
 
Generellt kan sägas att du bör välja kurser på fördjupningsnivå vid det utländska uni-
versitetet.  
En del avtal med våra utbytesuniversitet gäller dock grundnivån. Sedan är det upp till 
värduniversiteten om de tillåter er läsa på avancerad nivå. På vissa universitet kan 
man läsa både på grundnivå och avancerad nivå. En del universitet kräver att man har 
läst 180 hp hos oss för att få läsa på avancerad nivå hos dem. 
Kurser från grundnivån kan tillgodoräknas om de inte överlappar våra obligatoriska 
kurser. Det går också att blanda kurser från grundnivå och avancerad nivå i sitt till-
godoräknande. Kurser från båda nivåerna tillgodoräknas på samma sätt som fördjup-
ningskurser. 
 
Det finns inte så många kurser som kan överlappa det du redan läst. Med överlapp-
ning menas inte att ett ämne berörts eller att något enstaka seminarium är lika.  
 
Kurser inom EU-rätt eller Mänskliga rättigheter som enbart ger ett par poäng och där 
det inte krävs förkunskaper kan överlappa T6. Avancerade kurser inom dessa områ-
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den går däremot bra eller grundkurser som inte är väldigt allmänna utan som har en 
speciell inriktning. 
Läser du nationell rätt på en lägre nivå utomlands så kan det aldrig överlappa utan det 
räknas i stället som fördjupning för dig. 
Har du läst eller tänker läsa en specifik fördjupningskurs i Uppsala bör du tänka på att 
inte välja en liknande kurs utomlands. 
Vissa kurser i rättshistoria eller allmän rättslära kan vara så lika juristprogrammets 
RoA att de går att tillgodoräkna sig som del av RoA men inte kan tillgodoräknas som 
valfria juridiska kurser eftersom två likadana kurser inte kan ingå i examen. Informa-
tion om tillgodoräknande av RoA finns i bilagan sist i denna broschyr. Kontakta kurs-
föreståndaren om du har frågor därutöver för när det gäller RoA kan kursförestånda-
ren ge förhandsbesked. 
 
Vi kan inte svara på frågor om det föreligger överlappningsrisk. Ta reda på allt du kan 
om kursen och använd ditt sunda förnuft, det brukar fungera bra. Kursplaner för Juri-
dicums kurser finns på vår hemsida som du kan jämföra med kursbeskrivningen på 
den kurs du funderar på att välja. 
Vi ger inga förhandsbesked på tillgodoräknande. 

Learning Agreement 

Det är ett krav pga Erasmusstipendiet att du som åker på utbyte inom Erasmuspro-
grammet ska upprätta ett Learning Agreement. Detta ska du göra så snart det är 
bestämt vilka kurser du ska läsa. 
Du ska använda blanketten Learning Agreement som finns på Juridicums hemsida, 
inte den blankett som finns på Internationella kansliets hemsida. Juridicums anpas-
sade blankett är delvis förifylld och har plats för de kurser du ska läsa. 
Vill ditt värduniversitet använda en egen blankett går detta bra. Ett absolut krav är 
dock att blanketten är undertecknad av 3 parter: dig själv, ditt värduniversitet och 
Juridicum. När det är klart behåller du originalet som du sparar och ser till att Juri-
dicum får en kopia. Learning Agreement sparas sedan på Juridicum i fem år för att 
kunna visas upp vid de kontroller som görs. 
Skulle några ändringar i kursvalet ske därefter fyller du i dem på blankettens sida för 
ändringar och ser till att alla 3 parter skrivit under den och att Juridicum får en ny 
kopia. 
 
Learning Agreement gäller dock inte som ett förhandsbesked om tillgodoräknande.  

Nominering 

När vi fått studenternas svar på antagningsbeskeden, kallat reserver och tillsatt even-
tuella restplatser nominerar vi studenterna. Det vill säga vi skickar studenternas kon-
taktuppgifter till de universitet de blivit antagna till. 
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Därefter kontaktar ditt värduniversitet dig med all information om den formella 
antagningen dit, hur du söker bostad och kurser m.m. Vi nominerar studenterna med 
utgångspunkt från värduniversitetens deadlines för studenternas ansökan dit. Tid-
punkten för nominering till de olika utbytesuniversiteten varierar därför kraftigt, men 
du får en kopia av din nominering per mail så du vet när den är gjord. 
I vissa fall får studenten efter nomineringen själv först gå in på sitt värduniversitets 
hemsida och påbörja ansökan innan information kommer från värduniversitetet. 
 
I och med nomineringen övergår ansvaret, för att du får information, till dig och 
ditt värduniversitet. 
Det är även värduniversitetet som slutgiltigt antar dig till utlandsstudier och du 
måste göra en formell ansökan dit. Du är också ansvarig för att söka kurser och 
fylla i nödvändiga dokument. 
I kontakten med dig så används din Studentmailadress - inte din privata e-post adress.  
Observera att värduniversitetet har rätt att neka att ta emot dig om de anser att 
du inte uppfyller deras behörighetskrav! Antagningen från vår sida utgör såle-
des endast en nominering till värduniversitetet.  

Nordplus 

Nordplusutbyte omfattar en termin med stipendium. I det fall det endast finns en 
sökande till ett universitet och den sökt helår i första hand kan studenten få åka helår. 
Stipendium utgår för den andra terminen endast om det finns medel över när stipendi-
erna är fördelade. 
Vid våra partneruniversitet ges undervisning på engelska. 
 
Nordplus är Nordiska Ministerrådets program för lärare och studerande vid nordiska 
universitet, högskolor och andra postgymnasiala utbildningar.  
Syftet med Nordplus är att genom ekonomiskt stöd, närmare knyta samman de nor-
diska lärosätena för högre utbildning genom nätverk och skapa underlag för en enhet-
lig nordisk utbildningsgemenskap där lärosäten, lärare och studenter kan utnyttja var-
andras speciella kompetens. Nordplus ska bidra till att stärka och synliggöra det nor-
diska samarbetet om utveckling av utbildningar på universitets- och högskolenivå och 
medverka till att Norden förstärks som en ledande kunskapsregion internationellt.  
 
Inom juridik finns ett nätverk av samtliga juridiska fakulteter i Norden.  
På Mykoloas Romeris universitets juridiska fakultets hemsida finns en del informa-
tion som gäller Nordplus. Där finns uppgifter om förkunskapskrav, terminstider och 
namn på kontaktpersoner vid de olika universiteten. Dessutom ansöker man om 
Nordplusstipendiet där. 
http://www.mruni.eu/en/university/faculties/teises_fakultetas/nordplus_law_network/ 
Samtliga Nordplus-studenter får efter att ha ansökt om det ett stipendium.  
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Nordplusstipendium 

Samtliga studenter inom Nordplus får också ett stipendium. Ansökan till det sker via 
universitetet Mykolas Romeris hemsida där deadline för ansökan anges. Stipendiet 
administreras av en särskild Nordpluskoordinator.  
http://www.mruni.eu/en/university/faculties/teises_fakultetas/nordplus_law_network/ 
Observera att de som inte ska åka förrän på vårterminen måste söka stipendiet 
samtidigt som de som ska åka på höstterminen.  
 
Koordinator för Nordplus är för närvarande 
Regina Valutyté  
Vice-dean for international relations and studies 
ERASMUS Coordinator;Coordinator of Nordplus law network 
nordpluslawnetwork@mruni.eu 
Ateities st. 20, 08303 Vilnius, Lithuania  
Phone: +37052714739 

Planera dina framtida studier 

Det är bra att planera hela den andra nivån av dina studier före avresan. Om du läst 
eller tänker läsa en specifik fördjupningskurs i Uppsala bör du tänka på att inte välja 
en liknande kurs utomlands eftersom två likadana kurser inte kan tillgodoräknas i 
examen. 
 
Studenter som har fyllt sitt fördjupningsutrymme kan inte ansöka om utlandsstudier 
(annat än i mån av plats). Det betyder att du måste ha minst 15 poäng kvar av ditt för-
djupningsutrymme när det är dags att åka på utbyte en termin eller ett år. Studier 
inom institutionens utbytesprogram inräknas i fördjupningsutrymmet. Dvs åker du på 
Juridicums utbyten en termin tar det 30 hp av fördjupningsutrymmet. Åker du två 
terminer fyller du hela ditt fördjupningsutrymme och kan endast söka Juridicums 
fördjupningskurser i mån av plats. 
 
Det är också viktigt att tänka på att det är obligatoriskt att ha en valfri fördjupnings-
kurs på 30 hp i examen. Om du läser minst 30 högskolepoäng utomlands, bestående 
av flera "små" rent juridiska kurser, kan dessa tillgodoräknas som motsvarande en 30 
hp fördjupningskurs. För att få lägga ihop flera kurser på detta sätt måste alla kurs-
erna vara lästa utomlands – det går inte att blanda in någon kurs läst i Sverige. 
 
I denna broschyr om utlandsstudier i informationen om utbytesuniversiteten kan du se 
hur mycket du måste läsa vid respektive universitet för att få tillgodoräkna det som 30 
hp på juristprogrammet. 
 
Observera att du inte kan bli antagen till Juridicums fördjupningskurser till samma 
period som du har accepterat en utbytesplats via Juridiska institutionen. 
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Terminstider 
Åker du halvår kan det vara en god idé att kontrollera terminsstart och terminsslut på 
respektive universitets hemsida. Detta är av vikt för dig som behöver tenta en höst-
terminskurs i januari innan din utbytestermin börjar på vårterminen. 
 
De som åker på höstterminen som ska läsa 15 hp fördjupning påföljande vårterminen 
här hemma brukar få hoppa in på B-perioden i det fall utbytesterminens slut över-
lappar vår kursstart.  
 
Det finns ingen möjlighet att göra utbytesuniversitetets tentor eller omtentor vid Juri-
dicum. 

Poäng 

Se Heltidsstudier och Kursval. 

Registering 

Utbytesstudierna kommer att registreras i Ladok som CSN har tillgång till. 
Intyg på registrering kan tas ut från Studentportalen. 

Reseberättelse – gäller alla 

När du kommer hem vill vi att du lämnar in en kort berättelse om din utlandsvistelse. 
Det är bra om du tar upp studierna, bostad, ekonomi, mat, fritid eller annat som kan 
vara av intresse för efterkommande utbytes studenter. Tänk efter vad du själv hade 
velat få reda på före din avresa. Tips om hur du kan skriva finns på Juridicums hem-
sida. Reseberättelser från våra studenter som varit på utbyte finns att läsa i läsesalen i 
våningen över Studerandeexpeditionen. 
 
Observera att reseberättelserna som finns att läsa på Juridicum inte är detsamma som 
enkäten ”Erasmus Participant Survey”. Denna enkät mailas efter din sista studiedag 
från Internationella kansliet till dig som åkt på Erasmusutbyte. Enkäten är obligato-
risk för den som fått ERASMUS-stipendium.  

Restplatser 

I det fall det finns tomma platser när den ordinarie antagningen är klar anslås de på 
Juridicum som restplatser. Dessa restplatser är endast möjliga att söka en kort tid 
efter att den ordinarie antagningen är klar. Det rör sig om högst ett par veckor. 
Detta beror på att administrationen av de platser som tillsätts på detta sätt måste göras 
på samma sätt och inom samma deadlines som den ordinarie antagningen. 
Det är inte möjligt att söka platser under resten av året. 
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Restplatserna kommer att sökas på samma digitala länk, och på samma sätt som den 
ordinarie antagningen. Länken kommer att vara öppen under den tid det är möjligt att 
söka restplatserna. Observera att alla utbytesuniversitet finns kvar i länken, men de 
enda platser som är lediga och därför möjliga att bli antagen till, är de som finns på 
den anslagna restplatslistan. Ansökningslänken finns på Juridicums hemsida. 
 
Den som söker måste vara behörig men det går att söka restplatser även om man fyllt 
sitt fördjupningsutrymme eller tidigare åkt på utbyte via Juridicum. 
Observera att om du åker på en restplats så tar det av ditt fördjupningsutrymme och 
påverkar därför möjligheten att söka fördjupningskurser och utbyte. 
 
Ledig plats ges i princip till först inkommen ansökan men vid flera sökande till 
samma restplats kommer sökande som inte tidigare åkt på Juridicums utbyte eller inte 
fyllt sitt fördjupningsutrymme att prioriteras. 
Sökande som blir aktuell för utbyte kontaktas per telefon och måste då tacka ja eller 
nej till den plats som erbjuds. Accept av plats är bindande. 

Den som sökt men inte fått restplats kommer att få mailmeddelande om detta när 
antagningen till restplatserna är avslutad. 

Språkkurs 

Vid många universitet ges språkkurser i det inhemska språket. Kurserna kan tillgodo-
räknas om du får betyg. Språkkurser tillgodoräknas som utbyteskurser och inte inom 
den valfria fördjupningskursen på 30 hp i examen som enbart måste utgöras av juri-
diska kurser.  

Språkkrav 

De flesta universitet kräver numera att studenterna styrker sina språkkunskaper med 
intyg på ett språktest (typ TOEFL eller ELTS). En del universitet där man både kan 
läsa kurser på grundnivå och masternivå kan ha olika språkkrav för de olika nivåerna. 
Du behöver inte skicka med några språkintyg i din ansökan till Juridicums utbytes-
studier. 
Du måste vid anmodan av ditt värduniversitet kunna visa att du har tillräckliga språk-
kunskaper för att klara dina studier. 

Statement of Purpose 

Till ansökningsblanketten till utbytesstudier krävs att ett Statement of Purpose bifogas 
för att ansökan ska vara giltig. Däremot ligger inte Statement of Purpose till grund för 
urvalet vid antagningen till utbytesstudier. 
 
Statement of Purpose skall skrivas på undervisningsspråket vid det universitet som är 
ditt 1:a handsval på ansökningsblanketten. Du som endast söker utbytesplatser i nor-
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den skriver på engelska. Du bör kunna begränsa ditt Statement of Purpose till högst 
en sida text med enkelt radavstånd. 
 
Vi vill att du ska fundera över varför och vart du vill åka. Det kommer att hjälpa dig i 
ditt val av utbyte. Skälen till att åka på utbyte kan vara mycket olika. Några av dem 
kan t.ex. vara: 
Du vill till ett speciellt universitet eller en stad som du hört talas om; du tror att du 
kommer att kunna läsa ämnesområden som intresserar dig vid ett visst universitet; du 
vill vistas i ett speciellt land och ta del av dess kultur; du vill lära dig behärska ett 
språk bättre; du tror detta kan främja dina framtida karriärmål; du ser det som en 
möjlighet att bygga upp ett internationellt kontaktnät. 
Skriv helt enkelt ner vad som motiverar just dig att vilja läsa utomlands och om du 
har några speciella planer för hur du ska kunna ha nytta av dina utlandsstudier i 
framtiden. Ytterligare lite information om hur du kan skriva ditt Statement of Purpose 
finns bland informationsdokumenten på vår hemsida. 

Stipendium 

Alla studenter som åker på utbyte genom ERASMUS och NORDPLUS söker och får 
ett stipendium. Se Erasmusstipendium respektive Nordplusstipendium  
 
Schweiz uteslöts läsåret ht14-vt15 ur erasmussamarbetet. Sedan dess har ett liknande 
stipendium betalats ut från Schweiz till de studenter som antagits till våra utbyten där. 
Detta stipendium söks genom utbytesuniversiteten i Schweiz efter information däri-
från. Läsåret 2018-2019 uppgick stipendiet cirka 325 euro per månad för studenter på 
Juridicums utbyte. 
 
De studenter som antagits till vårt utbyte med Minnesota, söker därefter och tilldelas 
vardera ett stipendium på 40.000 kr. Stipendiet är tänkt att täcka resa, uppehälle, för-
säkring och kurslitteratur. Stipendiet bekostas av medel från Marianne och Marcus 
Wallenbergs stiftelse och syftar till att främja utbytet med Minnesota Law School. De 
studenter som blir antagna förväntas därför hjälpa till att marknadsföra Uppsala uni-
versitet på plats i Minnesota för att få fler studenter därifrån att komma hit på utbyte. 
 
Studenter som är antagna till övriga avtalsuniversitet erhåller inget stipendium i form 
av stipendiebelopp. Stipendiet består i dessa fall av att studenten är befriad från 
eventuella terminsavgifter. 

Studiemedel 

CSN har särskilt ansökningsförfarande för studier utomlands. Studiemedelsbeloppet 
varierar efter vilket land man åker till. Sök studiemedel i god tid innan utresa. Ibland 
begär CSN att ni ska fylla i en särskild blankett som ska skrivas under av universite-
tet/högskolan. När ni åker på Juridicums utbyten behövs inte det eftersom samtliga 
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uppgifter om antagning till utlandsstudier läggs in i Ladok som CSN har tillgång till. 
De hämtar hem uppgifter ur Ladok med jämna mellanrum. 
 
Det är klokt att söka studiemedel för ett helt år även om du bara är på utbyte en ter-
min. Söker du endast för hösttermin får du inte studiemedel för vårterminen förrän du 
redovisat resultat från höstterminens svenska eller utländska studier (det kan dröja 
innan du får de utländska betygen). Du kan skicka en ansökan om utländskt studie-
medel och en för svenskt studiemedel samtidigt. Skickar du två ansökningar om stu-
diemedel samtidigt så räknas de nämligen som en. Skulle du sedan ångra dig och inte 
vilja studera på vårterminen kan du bara återkalla ansökan för vårterminen. 

Svarskrav 

Du måste tacka ja eller nej när du antagits till en plats samt till dina eventuella reserv-
placeringar. Bekräftelse på antagning till utlandskurs är bindande och registrering 
kommer att göras i Ladok. 

Terminstider 

Åker du halvår kan det vara en god idé att kontrollera terminsstart och terminsslut på 
respektive universitets hemsida. Detta är av vikt för dig behöver tenta en hösttermins-
kurs i januari innan din utbytestermin börjar på vårterminen. 
De som åker på höstterminen som ska läsa 15 hp fördjupning påföljande vårterminen 
här hemma brukar få hoppa in på B-perioden i det fall utbytesterminens slut överlap-
par vår kursstart. 
Det finns ingen möjlighet att göra utbytesuniversitetets tentor eller omtentor vid Juri-
dicum. 

Tillgodoräknande 

Du ska ansöka om tillgodoräknande av de kurser som du läst utomlands. De ska vara 
tillgodoräkningsbara inom den avancerade nivån på Juristprogrammet som juridiska 
fördjupningskurser. 
Har du när det är dags att ansöka om examen läst fler poäng än vad som ryms i den så 
väljer du då vilka kurser som ska ingå i examen. 
 
Numera har de flesta universitet genomfört ECTS-systemet. En del universitet har 
infört systemet men ännu inte lyckats sätta ”rätt” ECTS-poäng. För antal poäng du 
ska läsa, se ”Heltidsstudier”. I informationsrutorna om respektive universitet i denna 
broschyr framgår hur många poäng du måste läsa där per termin för att det ska mot-
svara 30 högskolepoäng vid Juridiska institutionen i Uppsala. 
 
För att få tillgodoräkna dig kurserna som juridiska kurser motsvarande den valfria 
rent juridiska fördjupningskursen på 30hp eller den valfria kursen på 15 hp i examen 
måste du läsa rent juridiska kurser. 
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Många av de fakulteter vi har utbyte med har kurser i andra ämnen på sin fakultet. 
T.ex. kriminologi, statskunskap, företagsekonomi, ekonomi, sociologi eller tvärveten-
skapliga kurser med mera. Ert värduniversitet eller andra svenska juristutbildningar 
kanske också tillåter dessa ämnen i sin examen men det gör inte vi. (Utom när det 
gäller den valfria kursen på 15 hp som inte måste vara juridik utan även kan tillgodo-
räknas som icke-juridisk utbyteskurs. Med icke-juridiska utbyteskurser menas kurser 
som kan vara av nytta för utbildningen.) 
 
När du åker med Juridicums utbyten är det meningen att du ska läsa juridik. Vill du 
läsa andra ämnen bör du i stället åka med Internationella kansliet. 
 
Du kan inte räkna med att det finns 30- eller 15-poängskurser utan du får lägga ihop 
flera kurser på mindre poäng. Det räcker t.ex. aldrig med 29 poäng för den valfria rent 
juridiska fördjupningskursen på 30 hp som ska ingå i examen utan du måste ha minst 
30 poäng. Går det inte att få ihop exakt 30 poäng får du läsa så det blir någon poäng 
mer än 30. Det går inte att läsa någon kurs hemma för att komplettera om det saknas 
någon poäng för att tillgodoräkna sig sina utlandsstudier som juridiska kurser i exa-
men. 
Generellt kan sägas att du bör välja kurser på fördjupningsnivå vid det utländska uni-
versitetet.  
En del av avtalen med våra utbytesuniversitet gäller dock grundnivån. Sedan är det 
upp till värduniversiteten om de tillåter er läsa på avancerad nivå. På vissa universitet 
kan man läsa både på grundnivå och avancerad nivå. En del universitet kräver att man 
har läst 180 hp hos oss för att få läsa på avancerad nivå hos dem. 
Kurser från grundnivån kan tillgodoräknas om de inte överlappar våra obligatoriska 
kurser. Du kan också blanda kurser från grundnivå och avancerad nivå i ditt tillgodo-
räknande. Kurser från båda nivåerna tillgodoräknas på samma sätt som fördjupnings-
kurser. 
 
Det finns inte så många kurser som kan överlappa det du redan läst. Med överlapp-
ning menas inte att ett ämne berörts eller att något enstaka seminarium är lika.  
 
Kurser inom EU-rätt eller Folkrätt som enbart ger ett par poäng och där det inte krävs 
förkunskaper kan överlappa T6. Avancerade kurser inom dessa områden går däremot 
bra eller grundkurser som inte är väldigt allmänna utan som har en speciell inriktning. 
Läser du nationell rätt på en lägre nivå utomlands så kan det aldrig överlappa utan det 
räknas i stället som fördjupning för dig. 
Har du läst eller tänker läsa en specifik fördjupningskurs i Uppsala bör du tänka på att 
inte välja en liknande kurs utomlands eftersom man inte kan ha överlappande kurser i 
examen. 
Vissa kurser i rättshistoria eller allmän rättslära kan vara så lika juristprogrammets 
RoA att de går att tillgodoräkna sig som del av RoA men inte kan tillgodoräknas som 
valfria juridiska kurser eftersom två likadana kurser inte kan ingå i examen. Informa-
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tion om tillgodoräknande av RoA finns i bilagan sist i denna broschyr. Kontakta kurs-
föreståndaren om du har frågor därutöver. 
 
Vi kan inte svara på frågor om det föreligger överlappningsrisk. Ta reda på allt du kan 
om kursen och använd ditt sunda förnuft, det brukar fungera bra. Kursplaner för Juri-
dicums kurser finns på vår hemsida. Vi ger inga förhandsbesked på tillgodoräknande. 
 
Så snart du fått ditt betyg ska du ansöka om tillgodoräknande av dina godkända kur-
ser vid Juridicums internationella kontor. Det gör du på blanketten ”Tillgodoräknande 
av kurser vid utländskt universitet”. Blanketten finns på Juridicums hemsida. 

I vissa fall sänder värduniversitetet betygen endast till studenten. Eftersom vi måste 
se originalbetyget måste du då ta med originalbetyget till Juridicum så vi får ta en 
kopia av det när du lämnar in din ansökan om tillgodoräknande. 

Vi översätter inte dina betyg. Vi tillgodoräknar dina kurser som högskolepoäng men 
själva betygen kommer att stå oförändrade i Ladok som du fått dem från ditt värd-
universitet och med anteckningen ”för betygsskala hänvisas till originalbetyget”. 
De flesta utbytesuniversitet i Europa använder sig numera av ECTS-betyg. 

När tillgodoräknandet är klart skickas beslutet hem till dig samt registreras i LADOK. 

Det kan vara ganska många tillgodoräknande som ska göras under en termin. Se där-
för till att lämna din ansökan så snart du fått ditt originalbetyg. Tillgodoräknande görs 
inte för att du ska söka arbete, stipendier eller redovisa dina studieresultat för CSN. 
Då ska du använda betyget från ditt utbyte. 

Tillgodoräknandet måste vara klart när du ansöker om att ta ut examen annars för-
dröjs din examensansökan. När du ansöker om att ta ut examen använder sig exam-
ensenheten av de uppgifter som finns inlagda i LADOK samt ditt utländska betyg. 
Studenter som åkt på Juridicums utbyten ska tillgodoräkna sina kurser även om kur-
serna inte ska tas med i examen. 

Tillgodoräknande av kriminologi 

Många juridiska institutioner erbjuder kriminologikurser. Kriminologi kommer att 
tillgodoräknas som utbyteskurs eftersom Juridiska institutionen och Notarienämnden 
anser att kriminologi är en icke-juridisk kurs. Detta innebär att kriminologikurser inte 
kan tillgodoräknas inom den valfria fördjupningskursen på 30 hp som krävs i examen. 

Tillgodoräknande av RoA 

På vissa orter kan du läsa rättshistoria och allmän rättslära. Detta kan vara möjligt att 
tillgodoräkna sig som del av RoA när du kommer hem efter komplettering av svensk 
rättshistoria och allmän rättslära. Information om detta finns i bilagan sist i denna 
informationsbroschyr. Kontakta kursföreståndaren om du har frågor därutöver. 
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Tillgodoräknande av valfri terminslång fördjupningskurs (tematisk kurs) 

I juristexamen ingår en valfri terminslång fördjupningskurs på 30 högskolepoäng, s.k. 
tematisk kurs. (Se vidare om tematisk kurs i Studiehandboken).  
 
Från och med våren 1998 kan kurser i juridik tenterade vid utländskt universitet till-
godoräknas som tematisk kurs, 30 högskolepoäng. Det gäller under förutsättning att 
de kan tillgodoräknas som fördjupningskurser i juristexamen, att det är enbart kurser i 
ren juridik och att de motsvarar sammanlagt minst 30 svenska högskolepoäng.  

Tillgodoräknande för studenter som åker via Internationella kansliet 
eller som freemovers - dvs de åker helt på egen hand  

Läs allt ovan om tillgodoräknande. Du kan tillgodoräkna dig kurser i examen på 
samma sätt som studenter som åker via Juridicums utbyten och ovanstående inform-
ation är vad alla studenter får gå efter. Den enda skillnaden är att du ska bifoga kurs-
beskrivningar och litteraturlistor tillsammans med originalbetyget när du ansöker om 
tillgodoräknande efter hemkomsten.  
Du ska läsa motsvarande heltidsstudier på ditt utbytesuniversitet. Internationella 
kansliet har uppgifter om hur många poäng du ska läsa på deras utbyten. I övrigt 
måste du kontrollera det själv.  

Underskrift, signering av handlingar 

Detta gäller dig som antagits till utbytesstudier via Juridicum och behöver underskrift 
av handlingar rörande utbytet av någon av Juridicums internationella studievägledare.  

 
Observera att för att vi ska kunna underteckna dina handlingar måste du ha fyllt i alla 
uppgifter och själv undertecknat handlingarna. 

 
Grant agreement för Erasmusstipendium lämnar eller skannar du till oss när du fyllt i 
det fullständigt. Vi skriver då under det och skannar det till dig så du kan bifoga det 
till din ansökan om erasmusstipendium. 

 
Learning Agreement för Erasmusstudenter går också bra att skanna som bilaga till ett 
mail, förutsatt att den skannade versionen går lätt att läsa (ej fotat med mobilkamera). 
 
Lämna dina handlingar för underskrift i god tid före den deadline som gäller för 
respektive handling. Eftersom vi ofta måste delta i möten på andra platser än Juri-
diska institutionen, eller kan vara på tjänsteresa kan du inte utgå ifrån att vi finns på 
plats. 
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Undervisningsspråk 

Du måste kontrollera undervisningsspråket på universiteten du väljer. Det står angivet 
vid information om varje universitet i denna informationsbroschyr om utbytesstudier. 
Står det där t.ex. ”All undervisning och examination på Italienska och i viss mån på 
engelska”, så betyder det att du måste kunna studera på Italienska, eftersom du inte 
får läsa kurser i något annat ämne om det inte finns tillräckligt med juridiska kurser 
på engelska. 

Universitet 

De universitet som Juridiska institutionen har avtal med finns presenterade i denna 
informationsbroschyr, där du även hittar länkar till universiteten. 

Uppehållstillstånd och visum 

Inom EU behöver du inte söka uppehållstillstånd innan avresa. Detta ordnas när du 
väl är på plats. Vidare information får du av ditt värduniversitet. Du måste kunna visa 
upp ditt pass, antagningsbevis från värduniversitetet, samt bevis som styrker att din 
finansiering är ordnad (från CSN eller din bank). Tag med ett antal passfoton.  
 
Det kan variera lite från land till land vilka intyg som krävs för att få uppehållstill-
stånd. Se till att du alltid har dina papper i ordning och följ noggrant de instruktioner 
du får! 
 
Utanför EU måste du ansöka om uppehållstillstånd. Du söker tillståndet vid det 
berörda landets ambassad eller konsulat i Sverige. Mer info finns på 
www.migrationsverket.se 

Åka på utbyte via Internationella kansliet 

Juridicums studenter kan även välja att åka på utbyte via Internationella kansliet. All 
information som rör dessa utbyten ges av Internationella kansliet eller via deras hem-
sida. 
Internationella kansliets utbyten är generella. Det vill säga att de kan skicka sina stu-
denter till många olika fakulteter vid ett visst universitet. Däremot är det inte säkert 
att du kan få läsa juridik men Internationella kansliet kan upplysa dig om möjligheten 
finns. Åker du på Juridicums utbyten är det meningen att du ska läsa juridik och vill 
du läsa andra ämnen ska du därför åka med Internationella kansliet. 
Du ansöker om studieupphåll från Juristprogrammet när du åker via Internationella 
kansliet. Blankett för detta finns på Juridicums hemsida. Ett sådant utbyte tar därför 
inte av ditt ”fördjupningsutrymme” på Juristprogrammet och påverkar därför inte dina 
möjligheter att läsa våra fördjupningskurser. Däremot finns det möjlighet att tillgodo-
räkna sig kurser därifrån. Se ”Tillgodoräknande för studenter som åker via Interna-
tionella kansliets utbyten eller som freemovers”. 
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Åka på utomlands helt på egen hand – som freemover 

Du kan också välja att åka som så kallad freemover. Det innebär att du ordnar allt 
själv. Du åker helt på egen hand och står själv för alla terminsavgifter. Du får också 
själv söka all information du behöver från det universitet du tänker söka till. 
Som freemover ansöker du om studieuppehåll från Juristprogrammet för tiden för 
utlandsvistelsen. Blankett för detta finns på Juridicums hemsida. En sådan utlands-
vistelse tar därför inte av ditt ”fördjupningsutrymme” på Juristprogrammet och på-
verkar därför inte dina möjligheter att läsa våra fördjupningskurser. Däremot finns det 
möjlighet att tillgodoräkna sig kurser därifrån. Se ”Tillgodoräknande för studenter 
som åker via Internationella kansliets utbyten eller som freemovers”. 
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NORDPLUS 

DANMARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordplus 

Aarhus universitet – DANMARK  
 

http://www.jura.au.dk  
 

Aarhus ligger på Jyllands östkust. Det är Danmarks 
näst största stad med 270 000 invånare. Universitetet i 
Aarhus grundades år 1928 och det var det första 
danska universitetet utanför Köpenhamn. Universite-
tet har 17 000 studenter. Universitetet i Aarhus är 
specialiserat på internationell rätt, straffrätt och mil-
jörätt. 

Antal platser 2 platser – terminsplatser 
 

Särskilda förkunskaps-
krav 

Man ska ha klarat 180 hp vid Juridicum för att 
accepteras som student 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
 

Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska eller 
danska.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordplus 

Köpenhamns Universitet – DANMARK  
 

http://www.jur.ku.dk  
 

Universitetet grundades år 1479 och det är ett av de 
äldsta universiteten i norra Europa. Det har ungefär 
35 000 studenter. Den juridiska institutionen ligger än 
så länge centralt i Köpenhamn och har ungefär 4 000 
studenter. 
Stort kursutbud på kurser med undervisning på eng-
elska. Bara masterkurser erbjuds, även för dem som 
åker efter T5. 

Antal platser 1 plats – terminsplats 
 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
 

Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska eller 
danska. 
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Nordplus 

Syddansk Universitet – DANMARK  
 

www.sdu.dk/law 
 

Syddansk universitet består av sex olika campus. Det 
största av dem är beläget i Odense, samma stad som 
den berömde sagoförfattaren H.C. Andersen en gång 
föddes i. Odense ligger endast en timmes resa från 
Köpenhamn. Övriga fyra campus finner du i Köpen-
hamn, Kolding, Esbjerg, Sønderborg samt i Slagelse. 
Syddansk universitet har 19 000 studenter. Fakulteten 
är generellt bra på Internationell rätt samt EU-rätt. 

Antal platser 2 platser – terminsplatser 
En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk Endast undervisning och examination på danska på 

grundnivån (förkunskapskrav 60 hp).  
Undervisning på engelska endast på masternivå, för-
kunskapskrav där är 180 hp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordplus 

Aalborg University– DANMARK  
 

www.en.aau.dk 
 

Aalborg University är ett nytt universitet inom Nord-
plus utbytesprogram. 

Antal platser 2 platser – terminsplatser  
Särskilda förkunskaps-
krav 

Man ska ha klarat 180 hp vid Juridicum för att 
accepteras som student 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska eller 

danska. 
 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och bo-
stad se respektive universitets hemsida. 

 38  

http://www.sdu.dk/law
http://www.en.aau.dk/


FINLAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordplus 

Helsingin Yliopisto/Helsingfors universitet – 
FINLAND  

 
http://www.helsinki.fi/universitetet/index.html  

 
Universitetet i Helsingfors grundades år 1640 i Åbo 
men flyttades 1828 till Helsingfors. Det är det äldsta 
universitetet i Finland. Den juridiska fakulteten ligger i 
centrala Helsingfors och den har omkring 2 400 stu-
denter. Den juridiska fakulteten är inriktad på interna-
tionell rättt. År 1990 etablerades "the Institute of Inter-
national Economic Law" som främjar forskning i juri-
diska frågor med anknytning till internationell handel 
och ekonomi. Stort utbud på kurser både engelska, 
svenska och finska. 

Antal platser 2 platser – terminsplatser 
 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska, 

finska eller svenska. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordplus 

Turun Yliopisto/Åbo universitet – FINLAND  
 

http://www.law.utu.fi 
 

Åbo har tre universitet och Nordplus-studenterna har 
tillgång till alla tre. Åbo universitet grundades år 1920 
och har omkring 13 000 studenter. Åbo Akademien 
grundades år 1918 och har omkring 5 000 studenter. 
Här erbjuds undervisning på svenska. Åbo School of 
Economics and Business Administration grundades 
1950 och har 2 000 studenter. 

Antal platser 2 platser – terminsplatser 
 

Särskilda förkunskaps-
krav 

Man ska ha klarat 180 hp vid Juridicum för att 
accepteras som student vid Åbo Akademi University 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska, 

finska eller svenska. 
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Nordplus 

Lapin Yliopisto/University of Lapland - FINLAND 
 

http://www.ulapland.fi/law 
 

Lapplands Universitet är det nordligaste universitetet i 
Finland. Det ligger vid Polcirkeln, och brukar kallas 
Finlands andra huvudstad. Rovaniemi präglas av de 
skarpa årstidsväxlingarna med midnattssol på somma-
ren och rejäla vintrar. Invånarna hävdar att Tomten 
bor här. Universitetet grundades 1979 och har drygt 
8 000 studenter varav ca 200 är utländska studenter. 
Exempel på kurser: Chinese law, space law, human 
rights and minority law, environmental law. 

Antal platser  2 platser – terminsplatser 
En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska, 

finska eller svenska. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nordplus 

IITIItä-Suomen Yliopista/University of Eastern 
Finland – FINLAND 

 
http://www.uef.fi/en/etusivu 

 
University of Eastern Finland är ett nytt universitet 
inom Nordplus utbytesprogram. 

Antal platser 2 platser – terminsplatser 
En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska eller 

finska. 
 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida. 

 40  

http://www.ulapland.fi/law
http://www.uef.fi/en/etusivu


ISLAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordplus 

Háskólinn i Reykjavik/Reykjavik University 
ISLAND  

 
http://www.ru.is 

 
Universitetet har mer än 2 500 studenter. Det grund-
ades så sent som 1998. 
Utbytesstudenterna brukar få välja kurser från båda 
universiteten på Island som Juridicum har avtal med. 

Antal platser 2 platser – terminsplatser 
 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska eller 

isländska. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordplus 

Háskóli Íslands/University of Island – ISLAND  
 

http://www.hi.is 
 

Universitet ligger i Reykjavik. Det grundades år 1911 
och där finns 6 000 studenter varav ca 500 tillhör juri-
diska fakulteten. Undervisning sker numera både på 
isländska, danska, norska och engelska. Exempel på 
kurser: environmental law, International resources law. 
 
Utbytesstudenterna brukar få välja kurser från båda 
universiteten på Island som Juridicum har avtal med. 
. 

Antal platser 2 platser – terminsplatser 
 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska eller 

isländska. 
 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida. 
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NORGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordplus 

Universitetet i Bergen - NORGE 
 

http://www.uib.no 
 

Bergen är en mycket vacker stad på Norges västkust. 
Den har cirka 220 000 invånare. Universitetet grun-
dades år 1946 och är det näst största i Norge. Det har 
17 000 studenter och ca 2 500 anställda. 
Specialiserade på kurser i Straffrätt och Natural 
resources law. 

Antal platser 2 platser – terminsplatser  
 

Särskilda förkunskapskrav Man ska ha klarat 180 hp vid Juridicum för att 
accepteras som student 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska eller 

norska. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordplus 

Universitetet i Oslo – NORGE  
 

http://www.uio.no 
 

Universitetet ligger centralt nära folketinget och slot-
tet. Det grundades år 1813 och är Norges äldsta uni-
versitet. Universitetet har mer än 32 000 studenter. 
Våra studenter brukar främst vara intresserade av att 
läsa vid Nordisk institutt for sjørett. 
Specialiserade på sjörätt och miljörätt 

 
Antal platser 2 platser – terminsplatser 

 
En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska eller 

norska. 
 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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Nordplus 

The Arctic University of Norway – NORGE  
 

http://www.uit.no  
 
Universitetet i Tromsö är det nordligaste universitetet 
i världen. Tromsö ligger i Nordnorge i brytpunkten 
mellan de norska samiska, svenska och ryska kultu-
rerna. Det är ett litet universitet som betonar sina in-
ternationella ambitioner. Här finns goda möjligheter 
till både frilufts- och studentliv. Universitetet grunda-
des 1968 och har drygt 6 000 studenter. 
Det kommer att vara möjligt att läsa sjörätt hela ter-
minen både höst eller vår. Inriktningen är mer på 
offentligt rätt och gränser än på shipping. Det går 
också att läsa ursprungsbefolkningsrättigheter. 

Antal platser 2 platser – terminsplatser 
 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska eller 

norska. 
 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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ERASMUS 

BELGIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Universiteit Antwerpen – BELGIEN  
 

http://www.ua.ac.be 
 

Antwerpen ligger i norra Belgien och är framför allt 
känt för sin diamantindustri. Antwerpen är dessutom 
ett centrum för kultur och konst i Belgien. Det finns 
ca 9 000 studenter vid universitetet. Juridiska institu-
tionen ligger i Antwerpens centrum. 

 
ERASMUS-kod B ANTWERP 01 
Antal platser 

 
3 terminsplatser (eller 1 helårsplats och 1 termins-
plats). 

Särskilda förkunskapskrav Våra studenter får läsa kurser från deras masterpro-
gram, därför krävs 180 hp juridik för att antas. 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska eller 

flamländska. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Katholieke Universiteit Leuven – BELGIEN  
 

www.kuleuven.be 
 

Leuven är en utpräglad studentstad med ungefär 
90 000 invånare och ligger drygt två mil från Bryssel 
(tåg går varje halvtimme, det tar bara 20 minuter). 
Universitetet är mycket gammalt, det grundades år 
1425. Det är Belgiens största universitet med 25 000 
studenter och 13 000 anställda. 
Det finns bara kurser på masternivå men de accepterar 
våra studenter som läst T5 och klarat 150 hp på Juri-
dicum. 

ERASMUS-kod B LEUVEN 01 
Antal platser 4 platser – terminsplatser 
En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 
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Erasmus 

Université Catholique de Louvain - BELGIEN 
 

www.uclouvain.be 
 

År 1970 bildade den franska delen av Katholieke 
Universiteit Leuven ett eget fransktalande universitet i 
Louvain-la-Neuve, som är en liten stad med 50 000 
invånare cirka tre mil från Bryssel (20 minuter med 
tåg). Staden har många parker och man har minimerat 
biltrafiken. 
 

ERASMUS-kod B LOUVAIN 01 
Antal platser 

 
2 platser – terminsplatser 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk Franska, men numera finns möjlighet att läsa en hel 

del kurser på engelska. Har man tur kan kurserna på 
engelska räcka till en hel termin. Men det kan variera 
och inget man kan vara säker på. Man måste därför 
vara beredd på att kunna studera på franska. En obli-
gatorisk introduktionskurs till Belgisk rätt på 5 ects 
ges alltid på franska fast man växlar mellan franska 
och engelska. 
Man erbjuder gratis kurser i franska på alla nivåer 
under terminen parallellt med juridikstudierna. 

 
 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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ESTLAND 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Tartu Ülikool (University of Tartu) – 
ESTLAND 

 
http://www.ut.ee/studentoffice/  

 
Tartu är en mycket vacker stad i Estland, belägen 18 
mil från Tallinn. Det var den svenske kungen, Gustav 
II Adolf, som 1632 skrev under det dekret som lade 
grunden till Academia Dorpatensis eller Tartu univer-
sitet som det heter på svenska. 
 

ERASMUS-kod EE TARTU02 
Antal platser 

 
1 plats – terminsplats 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska och 

estniska.  
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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FRANKRIKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Université de Montpellier 1 – FRANKRIKE  
 

http://www.univ-montp1.fr  
 

Montpellier har ca 200 000 invånare. Staden, som har 
både mycket gammal och mycket modern bebyggelse, 
ligger mellan havet och bergen. Université de 
Montpellier I, som är ett av flera universitet i 
Montpellier har cirka 10 000 studenter. Juridiska 
fakulteten grundades redan på 1300-talet. 

ERASMUS-kod F MONTPEL01 
Antal platser 

 
1 plats – helårsplats 

En termin motsvarar 30-ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på franska 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Université de Lorraine – FRANKRIKE 
http://www.univ-lorraine.fr 

Ni studerar vid Faculté de droit, sciences 
économiques et gestion i Nancy. Universitetet i 
Nancy har gått ihop med två andra unversitet och 
heter numera därför Université de Lorraine. 
Nancy har 250 000 invånare och ligger i Lorraine 
nära Tyskland. Juridiska fakulteten ligger mitt i 
Nancy nära den gamla staden. Fakulteten har ungefär 
5 000 studenter och 80 lärare.  

ERASMUS-kod F NANCY02 
Antal platser 

 
1 helårsplats eller 2 terminsplatser 

En termin motsvarar Fyra huvudkurser på 36 timmar + 1 TD kurs (travaux 
dirigés) per termin. 
Vi ger 6,5 hp för varje huvudkurs på 36 timmar och 4 
hp för varje TD kurs. 
Den som inte läser en TD får ingen ”rabatt” på 
poängen utan måste läsa 30 ects. 

Undervisningsspråk All undervisning och examination är på franska 
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Erasmus 

Université de Paris II Panthéon-Assas – 
FRANKRIKE 

 
http://www.u-paris2.fr 

 
Panthéon-Assas grundades på 100-talet och universi-
tetets juridiska fakultet är en av Frankrikes främsta. 

Universitetet har exceptionellt höga krav på alla stu-
denter så den som åker dit måste vara mycket säker på 
det franska språket och dessutom vara en högpreste-
rande juridikstudent. 

ERASMUS-kod F PARIS002 
Antal platser 2 platser – helårsplatser (eller 4 halvårsplatser) 
En termin motsvarar Fyra huvudkurser på 4 ects + 1 TD kurs (travaux diri-

gés) per termin. 
Vi ger 6,5 hp för varje huvudkurs på 4 ects och 4 hp 
för varje TD kurs. 
Den som inte läser en TD kurs får ingen ”rabatt” på 
poängen utan måste läsa 30 ects 

Undervisningsspråk All undervisning och examination är på franska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Université Robert Schuman Strasbourg – 
FRANKRIKE 

 
http://droit.unistra.fr 

 
Strasbourg ligger nära tyska gränsen. Här ligger 
Europaparlamentet och Europadomstolen för mänsk-
liga rättigheter. Strasbourg är även känt för god mat. 
Universitetet har 54 000 studenter varav 8 800 läser 
juridik. 
 

ERASMUS-kod F STRASBO 048 
Antal platser 2 platser – helårsplatser 
En termin motsvarar 30-ects-credits som måste innehålla en TD kurs 

(travaux dirigés). 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på franska 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och bo-
stad se respektive universitets hemsida.  
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Erasmus 

Université Toulouse 1 Sciences Sociales – 
FRANKRIKE 

 
www.univ-tlse1.fr 

 
Toulouse grundades av kelterna på 300-talet f.Kr. och 
är som många andra gamla europeiska städer en 
blandning av gammalt och nytt. I Toulouse är var 
fjärde invånare student. 

ERASMUS-kod F TOULOUS01 
Antal platser 

 
2 platser – helårsplatser (Det går att åka halvår, dock 
endast höst.) 

En termin motsvarar Fyra huvudkurser på 4 ects + 1 TD kurs (travaux diri-
gés) per termin. 
Vi ger 6,5 hp för varje huvudkurs på 4 ects och 4 hp 
för varje TD kurs. 
Huvudkurser på 3 ects ger 5 hp. 
Den som inte läser en TD kurs får ingen ”rabatt” på 
poängen utan måste läsa 30 ects. 

Undervisningsspråk All undervisning och examination är på franska, men 
någon kurs på engelska kan man eventuellt få läsa. 
 

 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och bo-
stad se respektive universitets hemsida.  
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IRLAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

University College Dublin – IRLAND 
 

www.ucd.ie/international/  
 

University College Dublin är Irlands största universi-
tet. Det finns tio fakulteter och universitetet har över 
18000 studenter. 

ERASMUS-kod IE DUBLIN 02 
Antal platser 

 
2 platser – helårsplatser (eller 4 terminsplatser)  

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Trinity College Dublin – IRLAND 
 

www.tcd.ie/study/  
 

Trinity College Dublin är internationellt erkänt som 
Irlands främsta universitet. Universitetet grundades år 
1592 av drottning Elizabeth I. 

ERASMUS-kod IE DUBLIN 01 
Antal platser 

 
2 platser – helårsplatser (eller 4 terminsplatser)  

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 

 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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ITALIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Università degli Studi di Bologna – ITALIEN 
 

www.unibo.it/it 
 

Universitetet i Bologna är det äldsta i Europa. De 
lärde tvistar om vilket år det grundades, men det råder 
viss enighet kring år 1088. Universitetet byggdes upp 
under 1000 – 1400-talet. Man studerade då romersk 
rätt. Idag är universitetet ett av de största i Europa 
med över 96 000 studenter. Den juridiska fakulteten 
hör till de större fakulteterna, den har 18 000 studen-
ter. Staden Bologna är full av antika lämningar från 
både etruskisk och romersk tid. 

 
ERASMUS-kod I BOLOGNA01 
Antal platser 1 plats – terminsplats 
En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk Den mesta undervisningen och examinationen är på 

italienska. Det ges en del juridiska kurser på engelska 
men inte så det räcker till 30 ects, så man måste vara 
beredd att studera på italienska.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Università degli Studi di Firenze – ITALIEN 
 

www.giurisprudenza.unifi.it 
 

Florens ligger i Toscana i norra Italien. Det är en 
gammal kulturstad full av historia, men även ett 
modernt handels- och finanscentrum. Universitetet 
har anor från medeltiden och är idag ett av Italiens 
främsta. 

ERASMUS-kod I FIRENZE01 
Antal platser 1 plats – terminsplats 
En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk Den mesta undervisningen och examinationen är på 

italienska. Det ges en del juridiska kurser på engelska 
men inte så det räcker till 30 ects, så man måste vara 
beredd att studera på italienska. Firenze kräver att 
man visar certifikat på Italienska på nivå B1  
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Erasmus 

Università Commerciale L. Bocconi Milano – 
ITALIEN 

 
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/S
itoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/?lang=it 

 
Milano är en med sina 1,4 miljoner invånare Italiens 
nästa största stad. Ett vackert kullandskap omger den 
dynamiska staden. Milano är centrum för Europas 
modeindustri och många världsberömda designers 
lever och verkar här. Här återfinns också många av de 
stora modevaruhusen. Milano har också mycket fin, 
gammaldags arkitektur. Här finns vackra byggnader 
såsom La Scala – operan och den mäktiga Duoma 
(katedralen). 
 

ERASMUS-kod I MILANO04 
Antal platser 

 
2 platser – terminsplatser 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk Den mesta undervisningen och examinationen är på 

italienska. Det ges en del juridiska kurser på engelska.  
Därför kan det gå att läsa 30 ects på engelska, men 
eftersom kursutbudet varierar år från år och kurserna 
ofta överlappar varandra, så det finns ingen garanti för 
att det går.  
Därför rekommenderar vi att man är beredd att studera 
på italienska.  

 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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LITAUEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Mykolas Romeris University – LITAUEN 
 

www.mruni.eu 
 

Vilnius är Litauens största stad och ligger ca 30 mil 
från kusten. Staden är centrum för vetenskap, kultur 
och nöjen i landet som är ett av våra nyaste grannlän-
der. Law Academy of Lithuania grundades 1990 i 
samband med att Litauen blev självständigt, och har 
idag 4 500 studenter. Man har modernt utrustade 
lokaler. 
Specialiserat på kurser i mänskliga rättigheter. 

ERASMUS-kod LT VILNIUS06 
Antal platser 

 
1 plats – terminsplats  

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska, 

tyska och franska 
 

 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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NEDERLÄNDERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Vrije Universiteit Amsterdam – 
NEDERLÄNDERNA 

 
www.vu.nl 

 
Amsterdam är en gammal stad, vars historiska charm 
har kunnat bevaras, trots kraftig expansion genom 
åren. Staden är ett gammalt säte för internationell 
handel. Vrije Universiteit grundades år 1880. Det har 
14 000 studenter varav 1 500 studerar juridik. Den 
juridiska fakulteten vid Vrije universitetet anses vara 
ett av de bästa i landet. 
Observera att inga juridiska kurser ges på period 6 på 
vårterminen utan man får läsa 3 kurser på period 4 
eller 5 – det har alltid varit så. 

ERASMUS-kod NL AMSTERD02 
Antal platser 

 
2 platser – terminsplatser  
 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 

För att få läsa masterkurser krävs Toefl eller IELTS 
test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Universiteit Leiden – NEDERLÄNDERNA 
 

www.leidenuniv.nl 
www.law.leiden.edu 

 
Leiden ligger i Randstad, som är en ansamling av stä-
der i västra delen av Holland, bara en mil från Haag. 
Leiden har 114 000 invånare. Här finns många histo-
riska sevärdheter. Universitetet grundades år 1575 och 
är äldst i Holland. Universitetet har mer än 14 000 
studenter och Leiden är en utpräglad studentstad. 

ERASMUS-kod NL LEIDEN01 
Antal platser 

 
2 platser – terminsplatser 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 
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Erasmus 

Universiteit Maastricht – NEDERLÄNDERNA 
 
http://www.maastrichtuniversity.nl/ 
 

Maastricht har ca 120 000 invånare och är en mycket 
gammal stad ”i hjärtat av Europa”. Stadens historia 
sträcker sig till år 50 f. Kr. då Julius Caesar lät bygga 
bosättningar här. Universitetet är desto yngre, det 
grundades år 1976, men det är inrymt i gamla vackra 
lokaler. Vid undervisningen tillämpas s.k. problem-
baserad inlärningsmetod. Universitetet har ca 11 000 
studenter och 3 000 anställda. Maastricht har inte 
utlokaliserat sina affärer till shoppingcentra utan har 
ett mycket stort utbud affärer i centrum dit man även 
reser från närbelägna städer för att shoppa. 
Observera att inga kurser ges på period 6 på vårtermi-
nen utan man får läsa 3 kurser på period 4 eller 5 om 
man inte kan börja på period 3 i början av januari. 

ERASMUS-kod NL MAASTRI01 
Antal platser 4 platser – terminsplatser (detta läsår 5 terminsplatser) 
Särskilda förkunskaps-
krav 

Man kan läsa både bachelor och masterkurser men för 
att få läsa masterkurser krävs 180 hp juridik. 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska.  

För att få läsa masterkurser krävs Engelska B från 
Gymnasiet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Universiteit van Tilburg – NEDERLÄNDERNA 
 
http://www.tilburguniversity.edu/nl/ 
 

Tilburg har ungefär 200 000 invånare och ligger i 
södra Holland. Tilburg är en modern stad, dock med 
spår av äldre bebyggelse. Det finns bra järnvägsför-
bindelser och motorvägar som gör det lätt att ta sig till 
Amsterdam, Bryssel, Köln och Paris på bara några 
timmar. Universitetet grundades år 1927 och har över 
10 000 studenter varav 2 200 tillhör juridiska fakul-
teten.  

ERASMUS-kod NL TILBURG 01 
Antal platser 2 platser – terminsplatser 
En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 
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Erasmus 

Universiteit Utrecht – NEDERLÄNDERNA 
 

http://www.uu.nl/en/organisation/faculty-of-
law-economics-and-governance/international-

office 
 

Utrecht är Hollands fjärde största stad med mer än 
250 000 invånare. Staden grundades år 48 e.Kr. Uni-
versitetet grundades 1636 och det har idag ca 
24 000 studenter. Juridiska fakulteten är en av uni-
versitetets äldsta fakulteter och ligger i stadens gamla 
centrum. Den har ungefär 5 000 studenter. 

Trevlig studentstad med mysig atmosfär. 
ERASMUS-kod NL UTRECHT01 
Antal platser 

 
4 platser – terminsplatser 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 

 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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POLEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw) 
– POLEN 

 
http://www.uw.edu.pl 

 
 
  

ERASMUS-kod PL WARSZAW 01 
Antal platser 

 
1 plats – helårsplats (eller 2 halvårsplatser) 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska och 

polska 
 

 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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SCHWEIZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Université de Lausanne – SCHWEIZ 
 
                       www.unil.ch 
 

”L’academie de Lausanne” grundades år 1537 och 
fick universitetsstatus 1890. Universitetet har ungefär 
10 000 studenter varav ungefär 1000 studerar juridik. 
De flesta av universitetets fakulteter och institutioner 
är samlade på ett campus som ligger sydväst om sta-
den vid Genèvesjöns strand. 

 
ERASMUS-kod CH LAUSANN 01 
Antal platser 1 plats – helårsplats eller 2 terminsplatser 
En termin motsvarar 30 ECTS-credits (från och med ht 2018) 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på franska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Universität Zürich– SCHWEIZ 
www.int.uzh.ch 

 
University of Zurich är det största universitetet i 
Zürich. Universitet har ca 26 000 studenter varav 
17 % består av internationella studenter. 
Som den största staden i Schweiz är Zürich den eko-
nomiska motorn i den omgivande regionen och hela 
landet. Med sitt vackra läge vid en sjö, orörd miljö och 
omfattande utbud av fritids- och kulturella aktiviteter, 
är Zürich både en unik och attraktiv stad. 

ERASMUS-kod CH ZURICH01 
Antal platser 10 platser – terminsplatser 
En termin motsvarar 30 ECTS-credits (från och med ht 2018) 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska och 

tyska, det går att få ihop kurser på engelska till en 
termin. 

 
Stipendium för utbyte i Schweiz. 
 
Schweiz uteslöts läsåret ht14-vt15 ur erasmussamarbetet. Sedan dess har ett liknande 
stipendium betalats ut från Schweiz till de studenter som antagits till våra utbyten där. 
Detta stipendium söks genom utbytesuniversiteten i Schweiz efter information däri-
från. Läsåret 2018-2019 uppgick stipendiet till cirka 325 euro per månad för studenter 
på Juridicums utbyte. 
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SPANIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Universitat de Barcelona – SPANIEN 
 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/ 
 

Barcelona är den näst största staden i Spanien med en 
befolkning på 3 miljoner invånare. Barcelona är ett 
kulturellt centrum med bl.a. fem universitet. Univer-
sidad de Barcelona grundades redan år 1450 och är 
med sina 76 000 studenter Spaniens näst största uni-
versitet. Juridiska fakulteten ligger på ett modernt 
campus. 

ERASMUS-kod E BARCELO 01 
Antal platser 

 
1 plats – helårsplats 

En termin motsvarar 30 créditos eller 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på spanska och 

katalanska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Universidad de Salamanca – SPANIEN 
 

http://derecho.usal.es 
 

Salamanca, som ligger i Kastilien i nordvästra 
Spanien, har ca 180 000 invånare och är en gammal 
stad med anor från Hannibals tid. Universitetet grun-
dades 1218 och är bland de fyra äldsta i Europa. Idag 
är Salamanca trots det en ungdomlig stad, med ett 
uppsluppet studentliv och ett nybyggt campus nära 
centrum. Det finns fler än 33 000 studenter på hela 
universitetet och ca 4 000 på juridiska fakulteten. 

ERASMUS-kod E SALAMAN02 
Antal platser 

 
1 plats – helårsplats (eller 2 terminsplatser, endast 
höst) 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på spanska  

 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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STORBRITANNIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Aberystwyth University – STORBRITANNIEN 

www.aber.ac.uk/law 
Universitetet grundades 1872 och var det första uni-
versitetet i Wales. Den juridiska institutionen grunda-
des däremot 1901. 
Aberystwyth eller ”Aber” som de lokala invånarna 
benämner staden är en mindre stad i västra Wales 
ungefär i mitten av den långa kuststräckan vid 
Cardiganbukten. Staden är populär hos turister, bland 
annat genom slottsruinen, en pir med sandstrand och 
norr om staden ligger Constitution Hill där en berg-
bana går upp till toppen.  

ERASMUS-kod UK ABERYST 01 
Antal platser 

 
2 platser – helårsplatser eller 2 terminsplatser (vår 
rekommenderas men möjlighet till höstutbyte finns 
också) 

En termin motsvarar 60 credits per termin (60 credits motsvarar 30 hp) 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

University of East Anglia Norwich – 
STORBRITANNIEN 

 
http://www.uea.ac.uk/study/international 
 

University of East Anglia ligger i Norwich på Eng-
lands östkust. Det är en av Storbritanniens mest väl-
bevarade medeltida städer, som bl.a. sägs ha fler 
medeltida kyrkor än någon annan stad i Västeuropa. 
Enligt ett populärt talesätt finns det här en kyrka för 
varje vecka och en pub för varje dag. Dessutom ut-
märks Norwich av sina vackra parker och strandpro-
menader. Universitetet grundades 1963. och har 
13 000 studenter. Juridiska fakulteten är inrymd i 
Earlham Hall, ett nyligen renoverat historiskt herre-
säte från 1700-talet. 

ERASMUS-kod UK NORWICH01 
Antal platser 

 
2 helårsplatser (eller 4 terminsplatser lika fördelat på 
höst och vår). 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 
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Erasmus 

University of Glasgow – STORBRITANNIEN 
 

www.gla.ac.uk/ 
 

Glasgow är full av spännande upplevelser - om din 
smak är Mackintosh eller Modern Art, Dinosaurs eller 
Dali, Tall Ship eller Tearoom, vetenskap eller skotsk 
fotboll - Glasgow har allt! 
 

ERASMUS-kod GB GLASGOW 01 
Antal platser 

 
2 platser – helårsplatser (eller 4 terminsplatser, dock 
endast höst). 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

University of Kent – STORBRITANNIEN 
 

www.kent.ac.uk/european/  
 
 

Det brittiska europeiska universitetet! 
Läsåret är uppdelat på 3 terminer. 

 

ERASMUS-kod UK CANTERB01 
Antal platser 

 
2 platser – helårsplatser 
 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska  

 
 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
 
Brexit kommer inte att påverka utbytena med Storbritannien under läsåren 
2019/2020 och 2020/2021. Vad som händer sedan vet vi inte.  
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Erasmus 

King’s College London – STORBRITANNIEN 
 

www.kcl.ac.uk 
 

London kräver väl inte någon närmare presentation. 
King's College grundades 1829 och ligger mitt i 
London. Det hör till University of London och har 16 
200 studenter, varav 1 600 är utländska. King’s 
College ligger tillsammans med Oxford och 
Cambridge och några till högst upp på rankningslistan 
över brittiska universitet. Den juridiska fakulteten lig-
ger mitt i centrala London vid the Strand. 
 

ERASMUS-kod UK LONDON017 
Antal platser 

 
2 platser – helårsplatser 
 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Lancaster University – STORBRITANNIEN 

http://www.lancs.ac.uk 
 

Lancaster ligger i grevskapet Lancashire i nordvästra 
England. Lancaster är en mysig liten typisk engelsk 
stad. Den är belägen vid sjödistriktet som är mycket 
populärt för vandringar och utflykter pga vacker natur 
och rikligt fågelliv. Universitetet är inte så stort men i 
gengäld familjärt. Läsåret är uppdelat på 3 terminer. 
 

ERASMUS-kod UK LANCAST01 
Antal platser 

 
2 helårsplatser 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska  

 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
 
Brexit kommer inte att påverka utbytena med Storbritannien under läsåren 
2019/2020 och 2020/2021. Vad som händer sedan vet vi inte.  
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Erasmus 

University of Leeds – STORBRITANNIEN 
 

www.leeds.ac.uk/studyabroad/ 
 

Leeds har ca 700 000 invånare och ligger i landskapet 
Yorkshire. Leeds har två universitet, University of 
Leeds och Leeds Metropolitan University. University 
of Leeds har mer än 27 000 studenter och ligger på ett 
campus ungefär fem minuter från centrum. De flesta 
kurserna sträcker sig över hela läsåret. Universitetet 
har ett flertal gånger fått pris för att vara mycket stu-
dentvänligt. De flesta kurserna sträcker sig över hela 
läsåret. Läsåret är uppdelat på 3 terminer. 

ERASMUS-kod UK LEEDS 01 
Antal platser 3 platser – helårsplatser 
En termin motsvarar 60 credits (eller 30 ECTS-credits) 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

University of Reading – STORBRITANNIEN 
 

www.rdg.ac.uk 
Reading ligger cirka 20 minuters tågresa från London. 
Staden är en blandning av gammalt och nytt. Henrik I 
är begravd i Reading. Universitetets historia går till-
baka till 1800-talet. Observera att Reading nyligen 
gjort om sin utbildning så det är inte längre möjligt att 
avsluta sina studier där efter två tredjedelar av läsåret. 
 

ERASMUS-kod UK READING01 
Antal platser 

 
3 platser – helårsplatser 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska  

 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
 
Brexit kommer inte att påverka utbytena med Storbritannien under läsåren 
2019/2020 och 2020/2021. Vad som händer sedan vet vi inte.  
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Erasmus 

University of Sheffield – STORBRITANNIEN 
 

www.shef.ac.uk/law/exchange 
 

Sheffield är den fjärde största staden i England och 
var tidigare omtalad för att den var en väl utvecklad 
industristad. I dag går utvecklingen mer mot att vara 
ett viktigt kulturellt centrum. Sheffields universitet 
skapades när tre lokala institutioner slogs ihop, 
Sheffield School of Medicine, Firth College och 
Sheffield Technical School. Av dessa är School of 
Medicine äldst som grundades 1928 och har idag ca 
23 000 studenter. 

 
ERASMUS-kod UK SHEFFIE01 
Antal platser 

 
3 platser – helårsplatser (eller 6 terminsplatser jämt 
fördelade mellan höst och vår) 

En termin motsvarar 60 credits eller 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska  

 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
 
Brexit kommer inte att påverka utbytena med Storbritannien under läsåren 
2019/2020 och 2020/2021. Vad som händer sedan vet vi inte.  
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TJECKIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Charles University in Prague – TJECKIEN 
 

www.cuni.cz/erasmus/   
 

Charles University grundades redan 1348 och är det 
äldsta universitetet i centrala Europa. Juridiska fakul-
teten har över 4000 studenter och en gång i tiden stu-
derade även Albert Einstein på universitetet. Staden 
Prag är väl bevarad och finns med på UNESCO:s 
världsarvslista. staden Karlsuniversitetet ligger mitt i 
centrum bredvid den vackra Karlsbron som går över 
floden Moldau som rinner genom staden. 

 
ERASMUS-kod CZ PRAHA07 
Antal platser 

 
1 plats – helårsplats eller 2 terminsplatser 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska eller 

tjeckiska. 
 

 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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TYSKLAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Ruprecht Karls Universität Heidelberg – 
Tyskland 

 
www.uni-heidelberg.de  

 
Universitetet grundades år 1386 och är Tysklands 
äldsta. Heidelberg ligger vid floden Neckars utlopp. 
Staden är mycket vacker och lite ”turistisk” (varje år 
besöks den av 3,5 miljoner turister). Heidelberg har 
137 000 invånare varav 27 000 är studenter. Juridiska 
fakulteten har 3 000 studenter. 
Observera att från och med vt 2018 ges vissa grund-
läggande kurser endast en gång per år. Då ges Grund-
kurs I endast på höstterminen och Grundkurs II på 
vårterminen. 

ERASMUS-kod D HEIDELB01 
Antal platser 

 
2 platser – helårsplatser (eller 4 terminsplatser) 

En termin motsvarar Minst 12 WS (Wochenstunden) eller 24 ECTS = 30 
högskolepoäng. 1 ECTS räknas som 1,25 hp. 

Undervisningsspråk All undervisning och examination är på tyska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Universität zu Köln – TYSKLAND 
 

www.uni-koeln.de 
 

Universitetet i Köln är ett av Tysklands populäraste 
och här studerar ungefär 45 000 studenter, uppdelade 
på sju fakulteter. 

ERASMUS-kod D KOLN01 
Antal platser 

 
1 plats – helårsplats (eller 2 halvårsplatser) 

En termin motsvarar Minst 12 WS (Wochenstunden) eller 24 ECTS = 30 
högskolepoäng. 1 ECTS räknas som 1,25 hp. 

Undervisningsspråk All undervisning och examination är på tyska 
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Erasmus 

Ludwig-Maximilians Universität München – 
TYSKLAND 

 
www.jura.uni-muenchen.de 

 
LMU München är bland de äldsta i Tyskland och lan-
dets andra största universitet med ca 50 000 studenter 
varav ca 7000 utgörs av internationella studenter. 
Universitetet grundades 1472 i Ingolstadt och flytta-
des först till Landshut 1800 och slutligen till München 
1826. 

ERASMUS-kod D MUNCHEN01 
Antal platser 

 
1 plats – helårsplats 

En termin motsvarar Minst 12 WS (Wochenstunden) eller 24 ECTS = 30 
högskolepoäng. 1 ECTS räknas som 1,25 hp. 

Undervisningsspråk All undervisning och examination är på tyska 
 

  
 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida. 
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ÖSTERRIKE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Universität Salzburg – ÖSTERRIKE 
www.uni-salzburg.at/jus 

Salzburg är som bekant Mozarts födelsestad. Det är 
en mycket vacker stad som ligger mitt i Alperna. 
Salzburg har 144 000 invånare. Universitetet grunda-
des år 1622 och har idag 13 000 studenter. Av dessa 
läser ungefär 2 500 juridik. 
Salzburg är som en liten sagostad med vacker 
natur med gröna sluttningar på sommaren och 
snötäckta berg på vintern. För den som är intres-
serad av idrott finns fotbollskurser, skidkurser 
och vandring i bergen. Vintertid går gratisbussar 
nästan varje dag till olika skidorter. Rikt kulturliv 
med konserter och förställningar. 
Universitetets gamla ståtliga byggnader är fint 
inpassade i den vackra atmosfären i stadens cent-
rum. 

ERASMUS-kod A SALZBUR01 
Antal platser 1 plats – helårsplats eller 2 halvårsplatser 
En termin motsvarar 30 ECTS-credits (från och med ht 2018) 
Undervisningsspråk Tyska och engelska. Det finns juridiska kurser på 

engelska som räcker till minst en termin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Wirtschaftsuniversität Wien - ÖSTERRIKE 

www.wu.ac.at 
Campus är relativt central beläget i Wien. Det är EU:s 
största lärosäte för företagsekonomi, ekonomi, 
affärsjuridik och statskunskap med 26 800 studenter. 
Våra studenter erbjuds i huvudsak kurser i skatterätt 
och handelsrätt på engelska. 

ERASMUS-kod A WIEN05 
Antal platser 2 terminsplatser 
Särskilda förkunskaps-
krav 
 

Vissa kurser med undervisning på engelska kräver 
180 hp som förkunskapskrav. Den som endast kan 
tänka sig undervisning på engelska bör därför åka 
efter T6. 

En termin motsvarar 30 ECTS-credits (från och med ht 2018) 
Undervisningsspråk Tyska, engelska 
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ÖVRIGA UTBYTEN 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     AUSTRALIEN 

Bond University – AUSTRALIEN 
 

www.bond.edu.au 
 
Gold Coast City ligger i nordöstra Australien 
(Queensland) och staden är känd för sin sol, surfing 
och kustlinje med sandstränder. Staden har en halv 
miljon invånare och fyra universitet. 

 
Bond University är med sina 3000 studenter ett relativt 
litet universitet och hälften av studenterna är ”inter-
nationella”. Universitetet uppger självt att det idag går 
en lärare på tio studenter, att det är känt för goda möj-
ligheter att utöva sport och att universitetsbiblioteken 
är rankade bland de bästa i Australien. 

 
Antal platser 

 
1 plats – terminsplats (endast hösttermin) 

Särskilda förkunskaps-
krav 

Slutbetyg från gymnasiet: Engelska A eller Engelska B 
med betyg C. 

En termin motsvarar 40 CP (Credit Points) = 30 svenska högskolepoäng 
 

Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 
 

 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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Nya Zeeland 

University of Auckland – NYA ZEELAND  
 

www.law.auckland.ac.nz/ 
 
 

Auckland – seglens stad, har ca 1,3 miljoner invånare, 
vilket motsvarar ungefär en tredjedel av Nya Zeelands 
befolkning. Auckland i sig själv är endast 150 år gam-
malt men det maoriska arvet sträcker sig mer än 800 år 
tillbaka i tiden. Auckland är byggt mellan två hamnar 
och det finns många vattenrelaterade aktiviteter. Uni-
versitetet, som ligger mitt i staden, grundades 1883 och 
har ungefär 250 000 studenter, uppdelat på 4 campus. 
Viktigt att veta är att deras terminssystem skiljer sig 
från vårt. Läsåret börjar i februari och avslutas i 
november. 

 
Antal platser 

 
2 terminsplatser 

En termin motsvarar 60 points per termin motsvarar 30 poäng. 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 

 
 
 
OBS! Särskild behörighet – endast University of Auckland 
University of Auckland kräver bevis på kunskaper i engelska för de som ej har eng-
elska som modersmål (de godtar dock alternativ till IELTS eller TOEFL för svenska 
studenter som inte kan uppfylla kriterierna nedan). 
Utbytesstudenter från Sverige måste lämna: 
- I första hand, gymnasiebetyg i Engelska A eller B med betyget VG eller MVG  
- Eller, ett rekommendationsbrev från en professor vid juridiska institutionen vilket 
anger att den sökande har tillräckliga kunskaper i engelska språket för att klara högre 
studier. Detta brev måste baseras på studentens studier med engelska som andraspråk 
(Kan således endast utfärdas till de studenter som studerat en engelskspråkig fördjup-
ningskurs vid juridiska institutionen). 
 
 
 
 
För information om kursutbud, terminstider, sista ansökningsdag för kurser och 
bostad se respektive universitets hemsida.  
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USA 

University of Minnesota Law School – USA  
 

www.law.umn.edu 
 

University of Minnesota Law School ligger centralt i 
Minneapolis och genom campus flyter Mississippi-
floden. Städerna Minneapolis och St Paul, som ligger 
bredvid varandra (”the Twin Cities”), har över två 
miljoner invånare. Beträffande klimatet kan det vara 
bra att veta att det blir betydligt kallare än i Uppsala 
på vintern. 
Eventuellt kommer de som antas till vårt utbyte med 
Minnesota att kunna söka ett särskilt stipendium 
bekostat av medel från Marianne och Marcus Wallen-
bergs stiftelse. Meddelande lämnas på vår hemsida 
om det blir aktuellt. 

Antal platser 5 platser – terminsplatser (endast hösttermin) 
En termin motsvarar 12 credits motsvarar 30 poäng 
Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 
 Observera att vid lika antal poäng vid antagningen till 

Minnesota Law School sker urvalet genom betyg på 
tenterade poäng på juristprogrammet vid Uppsala 
universitet (i stället för lottning). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Singapore 

Singapore Management University – 
SINGAPORE  

 
                      www.law.smu.edu.sg 
 

Universitetet har ca 7000 studenter varav ca 21 % av 
dessa består av de internationella studenterna. SMU’s 
campus finns belägen mitt i city. 
Singapore är en ö-nation vars ekonomi baseras på 
export som sker ur världens aktivaste hamnsystem; 
Port of Singapore. Nämnas kan även att enligt det 
livskvalitetsindex som sammanställs av Economic 
Intelligence Unit har Singapore den högsta levnads-
standarden i Asien, som rankas som 11:e i världen. 

Antal platser 2 platser – terminsplatser (endast hösttermin) 
men hösten 2019 får vi skicka 4 studenter 

En termin motsvarar För att kunna tillgodoräkna kurser motsvarande 30 
högskolepoäng krävs att 4 credits erhållits.  

Undervisningsspråk All undervisning och examination är på engelska 
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Bilaga  
 
 
UPPSALA UNIVERSITET  INFORMATION 
Juridiska institutionen   om tillgodoräknande  
Rättshistoria & Allmän rättslära  av annan utbildning 
Kursföreståndaren   november 2018 
 
 
 
Information om tillgodoräknande av annan utbildning motsvarande den obliga-
toriska kursen  Rättshistoria & Allmän rättslära (RoA) 
 
1. Tillgodoräknande av annan utbildning regleras i 6 kap. högskoleförordningen: 
 
6 kap. 6 §  
Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning 
med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskole-
utbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsent-
lig skillnad mellan utbildningarna. Detsamma gäller studenter som har gått 
igenom en viss utbildning med godkänt resultat  

1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, 
Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention 
av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i 
Europaregionen (SÖ 2001:46), eller 

2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.  

SFS 2006:1053 
 
6 kap. 7 § 

En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, 
om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan 
beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den 
utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även till-
godoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkes-
verksamhet.  
SFS 2006:1053 
 
6 kap. 8 § 
Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för till-
godoräknande. 
 
Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte 
annat framgår av lag eller förordning. SFS 2010:1064 
 
 
Tillgodoräknande kan alltså avse kurser i Sverige eller utomlands om det inte finns 
en väsentlig skillnad mellan den kursen och kursen RoA. 
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2. Beslut om tillgodoräknande fattas av studievägledarna på delegation från Juridiska 
fakultetsnämnden. Ansökan om tillgodoräknande av utländska kurser sker på särskild 
blankett och skall ställas till: 
Internationell koordinator på Juridicum, Box 512, 751 20 Uppsala. 
  
3. Till ansökan skall bifogas kursplan och/eller kursbeskrivning som visar kursens 
innehåll, litteratur och tidsomfattning, samt originalbetyg från kursen. Förklaring om 
betygssystem ska också finnas med. 
 
4. Om förhandsbesked om tillgodoräknande önskas, räcker det med kursplan 
och/eller kursbeskrivning. Det är kursföreståndaren som kan ge förhandsbesked. 
Betyg måste dock senare inges för slutgiltigt beslut om tillgodoräknande.  
 
5. Studievägledarna brukar begära ett yttrande om tillgodoräknandet från kurs-
föreståndaren för RoA. Då görs normalt följande bedömningar. 
 
RoA består av två ämnen: komparativ rättshistoria och allmän rättslära. Det är en 
ovanlig kombination vid utländska universitet och det kan därför vara svårt att hitta 
en enda kurs som kan tillgodoräknas som motsvarande hela RoA. Men det går ofta att 
ställa samman flera olika kurser som sammantagna kan anses svara mot hela RoA 
eller del av RoA.  
 
För ämnesdelen rättshistoria krävs det kurser som har en internationell och kompa-
rativ inriktning. Förutom rättshistoriska kurser med sådan inriktning kan även all-
männa kurser i komparativ rätt komma ifråga om de har ett tillräckligt omfattande 
historiskt inslag. Däremot kan inte kurser med en nationellt begränsad inriktning 
(t.ex. enbart spansk eller tysk rättshistoria) tillgodoräknas om de inte kompletteras 
med en komparativt inriktad kurs. Om det inte ingått något inslag av svensk eller 
skandinavisk rättshistoria i den kurs som ska tillgodoräknas (vilket är ovanligt) så 
krävs även här en viss komplettering. Då är det möjligt att välja mellan två alternativ.  
 

(1) En kompletteringsuppgift (PM om cirka 3 sidor) som ska handla om utländska 
influenser på den svenska rättsutvecklingen, eller 
 
(2) Deltagande vid tre seminarier på ämnesdelen i rättshistoria. Anmälan om del-
tagande i seminarierna görs till kursamanuensen. (Seminariealternativet uppmunt-
ras därför att studenter med utländska utbildningserfarenheter på ett värdefullt sätt 
kan bidra till det komparativa perspektivet i kursen.) 

 
För ämnesdelen allmän rättslära krävs det kurser med inriktning på dels rättsteori, 
dels juridiska tolknings- och andra metodprinciper, exempelvis kurser med beteck-
ningen legal philosophy, philosophy of law eller jurisprudence. Vid behov är kom-
plettering även möjlig beträffande kursdelen allmän rättslära. Uppgiften anpassas då 
utifrån vad som saknas.  
  
Marianne Dahlén 
Kursföreståndare för Rättshistoria & Allmän rättslära 
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