Vad gör Studierådet?
Studierådet är ett utskott i JF som arbetar med utbildningsfrågor. Studierådet består av två
huvuddelar, en som håller på med studiebevakning och en som arbetar med studieförbättring.
De flesta av oss som arbetar i Studierådet är studenter på programmet som valt att lägga ned tid
vid sidan av våra studier för att se till att utbildningen vid juridiska fakulteten ska bli så bra som
möjligt. JF:s ordförande, som är heltidsarvoderad och har studieuppehåll, lägger också ned stor
del av sitt arbete inom Studierådet och är kårens studiebevakare.
Den studiebevakande delen kan delas in i tre olika delar; fallverksamhet, påverkansarbete och
studentrepresentation. Mycket av arbetet riktar in sig på förhållandet mellan studenterna och
fakulteten/universitetet. Den studieförbättrande verksamheten riktar sig istället mot studenterna
och består av olika evenemang för att underlätta i studierna på olika sätt.

Studiebevakande delen
Fallverkasamheten
Fallverksamheten innebär att studierådet hjälper studenter när problem med koppling till
studierna uppstår. Det kan vara felbedömning av olika examinationer, mobbning, trakasserier,
undervisningsproblematik med mera. Inga fall är för små eller för stora och Studierådet gör allt
de kan för att hjälpa till.
Skyddsombud
För varje terminskurs finns ett skyddsombud som ska hjälpa studenter genom att tillvarata
studenternas intressen och framföra deras åsikter. Skyddsombuden fungerar som en kontakt
mellan studenterna, Studierådet, kursföreståndarna och i förlängningen institutionen. De kan
liknas vid en facklig representant på arbetsplatsen.
Skyddsombuden deltar i terminernas kursråd men finns tillgängliga under hela terminen. Till
sitt skyddsombud kan studenterna vända sig när de stöter på problem under sin utbildning,
oavsett vad det rör.
Alla skyddsombud har skrivit under sekretessavtal. Det innebär att all information som
inkommer om ett fall är tryggt förvarad och kommer inte spridas vidare.
För de som läser fördjupningskurser är studiebevakaren skyddsombud.
Studiebevakaren (Ordförande i juridiska föreningen)
Studiebevakaren arbetar på heltid för föreningen och är därför en bra resurs i större fall som
kräver mer tid. Till Studiebevakaren går det att anmäla händelser via ett formulär på JF:s
hemsida (www.jf-uppsala.se  fliken utbildning  Problem?). I formuläret finns möjlighet att
vara helt anonym. När något skickas in via formuläret startar ett fall hos Studiebevakaren som
denne tillsammans med anmälaren bestämmer hur det ska arbetas vidare med. Om anmälaren
är anonym för Studiebevakaren sitt bästa för att hjälpa ändå och arbetar vidare med fallet på det
sätt hen finner lämpligt.
Även studiebevakaren har skrivit under sekretessavtal vilket innebär att all information som
inkommer kommer stanna där och inte föras vidare utan tillstånd.
Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

Påverkansarbete
Studierådet arbetar med att påverka utbildningen och förbättra den till det bättre. Under våren
2017 arbetades ett åsiktsprogram fram, innehållandes juriststudenternas åsikter, vilket
studierådet utgår från i sitt arbete. Just nu arbetar studierådet exempelvis med skriftlig
färdighetsträning – för att få den mer enhetligt under terminerna och få bättre utbildning i det –
samt med fördjupningskursutbudet – för att studenterna ska få mer inflytande i vilka kurser som
ges.
Studenter som har någon fråga om studierna som de tycker att studierådet ska arbete med kan
vända sig med den till sitt skyddsombud. Tillsammans med skyddsombudet kan studenterna
sedan lyfta frågan på kursrådet, eller i Studierådet för att sedan diskutera hur det går att arbeta
vidare med det.
Mer information om vad som är aktuellt i Studierådet just nu samt hur åsiktsprogrammet ser ut
finns på JF:s hemsida under fliken utbildning. Alla studenter är även välkomna till Studierådets
möten som brukar hållas var tredje vecka. På hemsidan, samt Studierådets facebook finns
information om när mötena hålls. Gamla mötesprotokoll publiceras även på hemsidan.
Studentrepresentation
Varje läsår tillsätter Studierådet studentrepresentanter i en rad olika organ på universitetet och
främst den juridiska fakulteten. Vi sitter bland annat med i fakultetsnämnden,
utbildningsutskottet och JURO.

Studieförbättrande verksamheten
Studierådets studieförbättrande verksamhet består av två delar; studieförbättrande gruppen och
uppstartsprogrammet. Studieförbättrande gruppen leds av Studierådets vice ordförande och
består utöver det av 3 ledamöter. Uppstartsprogrammet har två ledamöter ansvar över och
Studierådets vice ordförande finns som stöd i deras verksamhet. Verksamheten riktar sig mot
studenterna.
Studieförbättrande gruppen
Gruppen arbetar med mindre projekt och evenemang för att underlätta för juriststudenterna.
Varje termin anordnar gruppen bokbytardagar (för att studenter lätt ska kunna köpa och sälja
begagnade böcker) samt PM-kväll och tentastuga för T1. Årligen håller gruppen även i
omröstningen av årets lärare. Utöver det kan gruppen anordna fler events och andra projekt.
VT18 anordnas exempelvis en stressföreläsning 25 april.
Studenter som vill att studieförbättrande gruppen ska driva ett projekt kan maila gruppen för att
tipsa dem vad de kan göra på studieforbattring@jf-uppsala.se
Uppstartsprogrammet
Uppstartsprogrammet är ett mentorskapsprojekt som genomförs varje termin för studenter på̊
terminskurs 1. Genom programmet får studenten en mentor som också̊ är juriststudent men som
hunnit lite längre genom studierna (från terminskurs 4 och uppåt). Syftet med
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Uppstartsprogrammet är att underlätta övergången till universitetsstudier för de nya studenterna
på juristprogrammet. I programmet ingår även kontakt med affärslivet då events som kick-off
och avslutningspub brukar hållas tillsammans med advokatbyråer

Kontakt
Har du frågor om Studierådets verksamhet kan du maila ordförande på ordf.stud@jfuppsala.se
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