Studierådets fokusområden under VT18
1. Skriftlig färdighetsträning
Vi arbetar för att göra juristprogrammets skriftlighetsträning mer enhetlig, att det ska
finnas en pedagogisk röd tråd genom hela programmet samt bättre återkoppling på
promemorior, så att alla studenter kan utvecklas under programmets gång. Arbetet
baseras på en rapport skriven av professor Torbjörn Ingvarsson och finns att läsa på JF:s
hemsida under Studierådets flik för den som är intresserad.
2. Muntlig färdighetsträning
Huvudfokus är att vi studenter önskar utbildning i muntlig framställning eftersom det i
vår utbildning ingår som ett examinerande moment. Vi vill även ha tydligare
betygskriterier och bättre återkoppling. Studierådet utarbetade en skrivelse om detta
VT17 som återfinns på hemsidan. Under VT18 ska docent Eric Bylander presentera en
projektplan för utbildningsutskottet om hur den muntliga färdighetsträningen kan
förbättras.
3. Fördjupningskurser
Studierådet presenterade en ny rapport för Juridiska fakultetsnämnden och för
utbildningsutskottet i januari 2018. Rapporten handlade om att studenternas efterfrågan
ska styra utbudet av fördjupningskurser, att RoAn ska integreras i grundutbildningen, att
det inte ska finnas något krav på 30 hp fördjupningskurs och att det ska finnas bättre
möjlighet till praktik. Rapporten återfinns på hemsidan.
4. Översyn av ämnesfördelningen
Den nuvarande ämnesfördelningen på juristprogrammet gjordes i början av 90-talet, och
sedan dess har det hänt mycket både i samhället såväl som inom juridiken. Bör
ämnesfördelningen göras om så att den är bättre anpassad till dagens samhälle och även
få en jämnare arbetsbelastning över terminerna? Diskussionen påbörjades HT17 och
kommer fortgå även under våren.
5. Arbetsmiljön
I kölvattnet av #metoo och #medvilkenrätt kommer vårens temadag på fakulteten handla
om arbetsmiljön, både för oss studenter och för personalen. Om du som student önskar
delta och vill dela med dig av erfarenheter från din studietid, har konkreta förslag på hur
fakulteten bör arbeta med dessa, mejla ordförande för studierådet ordf.stud@jf-uppsala.se
(obs! begränsat antal platser). Under våren kommer vi även ordna ett event tillsammans
med FEMJUR om arbetsmiljön på juristprogrammet.

