
 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL JURIDISKA INSTITUTIONEN 

Information till dig som blivit antagen till juristprogrammet vid Göteborgs universitet hösten 2020 

Stort grattis till din plats på juristprogrammet vid Göteborgs universitet!  
Fyra och ett halvt år av arbetsamma men framförallt spännande och lärorika studier väntar dig. Under 
första terminen kommer du att få en god inblick i grundläggande juridisk metod och några väl valda 
olika rättsområden.  

Juristprogrammet innehåller en mängd olika pedagogiska inslag. Under utbildningen kommer du att ha 
föreläsningar, delta i seminarier, övningstillfällen och rättegångsspel samt genomföra både 
grupparbeten och individuella arbeten. Juridiska institutionen samarbetar också med näringsliv och 
myndigheter, vilket innebär att du under studietiden kommer att ges tillfälle att besöka praktiserande 
jurister inom olika yrkeskategorier. Du har en rolig tid framför dig! 

Under hösten 2020 kommer undervisningen till stor del ske via digitala verktyg för att minimera 
smittspridningen av Coronaviruset. Vår ambition är att du ska känna dig lika välkommen till Juridiska 
institutionen som om vi hade träffats dagligen i föreläsningssalen. Vi har anpassat programmets 
inledande kurs, Grundläggande juridisk metod, till ett digitalt distansformat. Eftersom vi under denna 
kurs sannolikt inte i någon större utsträckning kommer att träffas i det fysiska klassrummet, har vi 
strävat efter ett kursupplägg som är så klart och tydligt som det bara går. Tanken är också att du som 
kursdeltagare ska få en mycket tydlig bild vad som förväntas av dig och vad du behöver göra varje 
kursvecka för att klara av kursen i dess helhet. Det kommer också ges möjlighet att delta i så kallade 
pluggstugor i Juridiska föreningens regi. Inom ramen för pluggstugorna kommer du att få möjlighet att 
träffa och knyta kontakter inte bara med kurskamrater utan också äldre studenter och lärare. Utöver 
detta har vi också ett antal andra åtgärder planerade, vilka syftar till att få dig att känna dig 
välkommen och inkluderad i Juridiska institutionens, Handelshögskolans och Göteborgs universitets 
gemenskap.  

 

Vad händer härnäst?  

Tacka ja till platsen senast 24 juli 2020 på antagning.se  
När du har blivit antagen måste du tacka ja för att behålla din plats. Läs mer på www.antagning.se 
”Mina sidor” där du också tackar nej till de utbildnings- eller reservplatser du inte är intresserad av. 
Glömmer du att tacka ja har du förlorat din plats på juristprogrammet. 

Webegistrera dig mellan 12 -16 augusti 
Alla antagna som vill tacka ja till erbjuden plats måste webregistrera sig i Ladok. Webregistreringen är 
öppen 12- 16 augusti (kl 23:59). Första kursen på juristprogrammet heter HRO101 Grundläggande 
juridisk metod, genom att registreras på den registreras du på juristprogrammet. Om du inte är 
registrerad senast 16 augusti stryks du från antagningslistan och förlorar din plats på 
juristprogrammet vid Göteborgs universitet.  
Webregistrera dig här:  http://studentportal.gu.se/e-tjanster/registrering/ 
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Du är själv ansvarig för att kontrollera att registreringen har gått igenom i Ladok. Detta kan du göra 
genom att klicka på Registreringar i verktyget Ladok i Studentportalen. Får du problem med dina 
registreringar är det viktigt att du omedelbart kontaktar oss via mail: studievagledning@law.gu.se  
Det är viktigt att du använder en dator när du registrerar dig. Om du använder en mobil eller surfplatta 
finns det en risk att du missar ett viktigt steg och att din registrering inte går igenom. 

 

Termin 1: Första kursen på programmet – HRO101 Grundläggande juridisk metod  

Canvas - kurshemsida med schema, kursplan och litteraturlista mm 
När du har registrerat dig på kursen Grundläggande juridisk metod får du tillgång till kurshemsidan 
Canvas där får du all information om uppgifter, kursupplägg, examination m.m. Där finns också 
information om det digitala verktyget Zoom som Göteborgs universitet använder för 
distansundervisning. 

Kursstart 31 augusti – Introduktion via Zoom  
Undervisningen börjar den 31 augusti kl 12 på Zoom. Du bör ha skaffat litteratur till kursstart eller i 
vart fall under första veckan. På kurshemsidan på Canvas hittar du litteraturlista och en 
studieanvisning där du hittar information om hur du ska använda litteraturen.  

Vi utgår från att ingen har läst något när vi börjar och vi förväntar oss inte att någon har läst något i 
förväg. Om du vill börja läsa något före kursstart så ska du börja med att läsa studieanvisningarna 
noggrant. I detta dokument kommer du att finna svaren på de flesta frågor du kommer att stöta på. 
Vill du läsa någon kurslitteratur så kan det vara lämpligt att börja med boken ”Juridiken och dess 
arbetssätt. Vi vill understryka att utbildningen innebär heltidsstudier. Även om det finns "luckor" i 
schemat är det inte ledig tid. Du kommer att behöva denna tid för studier och grupparbeten.  

 

Har du frågor? 

Expedition, studievägledning och amanuenser 
Juridiska institutionens expedition har telefontid:  måndag – torsdag kl 9 -10 samt måndag även kl 13.30 -15. 
Kontakt: 031- 786 1533 info@law.gu.se 

Studievägledare Lena Björk  
Kontakt: 031- 786 1534 studievagledning@law.gu.se  

Har du frågor kring studierna på första terminen kan du maila våra amanuenser. Amanuenserna är 
äldre studenter som håller kontakt mellan studenter och kursledning.  
Frågor? amanuens.T1@law.gu.se 

Ännu en gång, hjärtligt välkommen till Juristprogrammet! 

Med vänliga hälsningar 

 

Juridiska institutionen  

Joachim Åhman   Mats Persson  
Prefekt   Kursansvarig för kursen Grundläggande juridisk metod   


