
För information se Juridiska institutionens Informationsbroschyr om utbytesstudier. 
 

  Ansökan till utlandsstudier 2017/2018 
    
 

Ansökan lämnas på Västra Ågatan 26, i brevlådan vid Juridiska institutionens 
studerandeexpedition eller i brevlådan utanför studievägledarnas kontor  

senast den 1 februari 2017. 
 

Anvisningar om vad du först måste kontrollera och hur du ska fylla i denna blankett finns på baksidan 
Skriv tydligt! 

Efternamn: Förnamn: 

Persnr: Telefon: 

 

Bifogar ”Statement of Purpose” på   Engelska   Franska     Italienska  

                                                                 Spanska      Tyska  
 
Ange land och universitet där du vill läsa samt vilken period (höst-, vårtermin eller helår). Du ansvarar själv 
för att kontrollera i vår Informationsbroschyr om universitetet du söker till erbjuder studieplats för den period du 
önskar åka. Läs anvisningar på baksidan av blanketten. 

 
* Ditt 1:a – 6:e handsval ger extrapoäng vid antagningen som vi på Juridicum lägger till. 
Förstahandsvalet ger 60 poäng, andrahandsvalet 50 poäng, tredjehandsvalet 40 poäng, fjärdehandsvalet 30 
poäng, femtehandsvalet 20 poäng och sjättehandsvalet 10 poäng. 
 

  
Myndighetens 
anteckningar 

         Land                 Universitet HELÅR   HT 17    VT 18 Summa:   

1.* ___________________________________________________________      1. + 60 p   

2.* ___________________________________________________________      2. + 50 p   

3.* ___________________________________________________________      3. + 40 p   

4.* ___________________________________________________________      4. + 30 p   

5.* ___________________________________________________________      5. + 20 p   

6.* ___________________________________________________________      6. + 10 p   

7.   ___________________________________________________________      7.   

8.   ___________________________________________________________      8.   

9.   ___________________________________________________________      9.   

10. ___________________________________________________________      10.   
 
 
 
Datum: ____________________ Underskrift:___________________________________________________ 
 
 

Anvisningar se baksidan         V.g.v. 



 
Du ansvarar själv för att kontrollera följande innan du fyller i blanketten: 
 
Val av helår eller terminsplats – höst- eller vårtermin   
Vid varje alternativ på ansökningsblanketten finns rutorna: Helår  HT17 VT18  
Det betyder inte att alla de alternativen finns. 
Vid informationen om varje universitet i vår informationsbroschyr om utbytesstudier finns angivet vilka 
alternativ som finns vid just det universitetet. Du är själv skyldig att kontrollera att det du väljer finns. 
 
Exempel: 
Står det såhär i vår informationsbroschyr Betyder det detta 
Helårsplats Det går endast att åka helår 
Halvårsplats Det går endast att åka en termin (valfritt höst- eller 

vårtermin) 
Halvår endast höst Det går bara att åka på höstterminen 
Helårsplats eller halvårsplats Det går att åka antingen helår eller halvår men har vi många 

sökande antas du till halvårsplats även om du sökt helår 
 
Kan tänka dig att åka olika alternativ så numrerar du dem i 
rutorna på samma rad för det universitet det gäller. Sätt 1 för 
det alternativ du helst vill ha osv. 
Helår  HT17 VT18 
 
Vill du bara åka halvår fyll bara i det. 

 
Undervisningspråket 
Du måste också kontrollera undervisningsspråket på universiteten du väljer. Det står angivet vid information om 
varje universitet i vår informationsbroschyr om utbytesstudier. 
Står det där t.ex. ”All undervisning och examination på Italienska och i viss mån på engelska” betyder det att du 
måste kunna studera på Italienska. 
 
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 höstterminskurs 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 eller eventuellt på senare del av RoA i det fall utbytesterminens slut överlappar vår 
kursstart. Det finns ingen möjlighet att göra utbytesuniversitetets tentor eller omtentor vid Juridicum. 
 
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. Den som söker utbytesplatser i norden skriver på engelska. Information om hur du skriver 
ditt Statement of Purpose finns i informationsbroschyren om utlandsstudier eller på vår hemsida. 
 

 
Detta händer efter sista ansökningsdatum. 
 
Obs! ingen typ av förhandsbesked gällande antagningen kommer att kunna ges. 
Antagningen beräknas preliminärt vara klar cirka tre veckor efter den sista ansökningsdagen. 
Antagningsbesked skickas hem till alla som sökt till den adress som finns i Uppdok. 
Resultatet av antagningen anslås även på Juridicum. 


