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Ansökan Juridik och praktik  15 hp □  30 hp □ (kryssa i aktuellt alternativ) 

För att din ansökan ska kunna behandlas krävs att formuläret är komplett ifyllt. 
Obligatoriska uppgifter är markerade med *. Skriv tydligt genom att texta!  

*Namn:…………………………………………………………………………………………

*Personnr:……………………………………………………………………………………….

*Adress (ev. c/o och gata):…...…………………………………………………………………... 

*Postnr och ort:………………………………………………………………………………… 

*Telefon …………………………………………………………………………………. 

*E-post:………………………………………………………………………………………… 

*Antal inrapporterade högskolepoäng på juristprogrammet: ………………. 

*Praktikplats (namn på företaget/myndigheten samt kontaktuppgifter)

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………................ 

*Kontaktperson praktikplats (namn, telefonnummer, mailadress)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

*Praktikperiod:

Startvecka…………………………………Slutvecka……………………………… 
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*Datum och underskrift student:

………………………………………………………………………………………………… 
*Datum och underskrift kontaktperson praktikplats:

………………………………………………………………………………………………… 

Fylls i av kursföreståndare: 

Ansökan godkänns:  Ja   □     Nej □ 

Datum och underskrift kursföreståndare praktikkurs (eller motsvarande): 

……………………………………………………………………………………………… 

Obs! Till blanketten ska för den sökande som inte är aktiv student på Juristprogrammet vid SU 
bifogas: vidimerat eller verifierbart betygsintyg från det lärosäte där studierna på juristprogrammet 
bedrivs/bedrivits eller vidimerad kopia på examensbevis från Juristprogrammet. 

Blanketten samt eventuella bilagor skickas till Juridik & Praktik, Juridiska institutionen, 
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm eller scannas och e-postas för 15hp till 
pra15@juridicum.su.se eller för 30hp till pra30@juridicum.su.se. 

Godkännande 
Genom att du fyller i uppgifterna i formuläret samtycker du till att vi för administrationen 
av specialkursantagningen behandlar dessa personuppgifter (för mer information, se vidare 
dataskyddsförordningen, GDPR).  

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 
För tillträde till undervisning och examination krävs att studenten har godkänt resultat i samtliga 
obligatoriska kurser på Juristprogrammet. Kurserna Allmän rättslära och Rättshistoria eller 
motsvarande kurser ska ingå bland dessa. Kursen kan inte räknas in i Juristexamen eller Juris 
kandidatexamen. 

Anvisning om överklagande 
Beslutet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (var god se hemsidan för mer 
information: www.onh.se). Ditt överklagande skall ställas till Överklagandenämnden men sändas 
till Studierektor, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm inom 3 veckor 
från den dag då du informerades om beslutet. 

http://www.onh.se/
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