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PROTOKOLL
STUDIERÅDET DEN 5 NOVEMBER 2020

Närvarande
Jacob Nittmar
Alva Johansen
My Darling
Alexander Zanton
Sergio Ayoub
Shepal Omar
Herman Wedel
Pierre Ketola
Rasmus Knutsson
Philip Hasler
Anna von Fircks
Arvid Bertilsson

Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studiebevakare

Sergio Ayoub närvarande från och med punkt 8 och framåt. Rasmus Knutsson var med från
punkt 1 till punkt 11. Philip Hassler var med fram till punkt 14.
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades 17.34.
2. Val av justerare

Förslag: Alva Johansen
Rådet beslutar
Att välja My Darling till justerare.
3. Val av mötesobservatör

Förslag: My Darling
Rådet beslutar
Att välja Alva Johansen till justerare.
4. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
5. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelse utgick per 2020-11-01, tre dagar efter föreskriven tidpunkt enligt arbetsordning.
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Rådet beslutar
Att godkänna kallelsen trots att den var försenad.
6. Föregående mötesprotokoll
Förra mötesprotokollet är justerat.

Rådet beslutar
Att lägga det till handlingarna.
7. Fastställande av dagordning
Det finns inga tillägg till dagordningen. Notering kan dock göras om att vi tar upp punkt
11 då Sergio ansluter till mötet i händelse av att vi hunnit gå förbi den punkten.

Rådet beslutar
Att dagordningen fastställs utifrån detta dokument.
8. Meddelanderapporter
Ordförande för JF: Studiesocial verksamhet är svårt för tillfället är svårt på grund av den
rådande pandemin. Tydligare riktlinjer har efterfrågats för att veta hur den sociala
verksamheten ska fortgå. Arbetet sker fortsatt i samverkan med kuratorskonventet och
nationerna för att det ska finnas en gemensam grund att stå på i genomförandet av
studiesocial verksamhet.

Till följd av de lokala restriktionerna har mycket av arbetet kretsat kring enskild
kommunikation med många olika aktörer på universitetet. Årets lärare är också vald
vilket studieförbättrande har gjort. Ett möte med kursföreståndarna med T2 och T3 har
ägt rum där man tillsammans beslutat att genomföra s.k. metodstugor. Utöver detta har
det varit en del fallärenden.
Ordförande för studieutskottet: Mycket har hänt i och med de lokala restriktionerna till
följd av Corona. I och med Bengt Domeijs beslut om att återgå till fysisk undervisning har
b.la. en enkät om hur studenterna ställer sig till detta gått ut vilken även innefattande andra
frågor kring digital undervisning. Majoriteten av studenterna vill ha undervisning på
distans under de rådande lokala restriktionerna. Efter ett möte med Bengt Domeij har
beslut tagits om fortsatt digital undervisning hela terminen ut. Undantag får ges i specifika
fall.
Utöver detta har ett kortare möte med ELSA ägt rum om en kommande seminarieserie.
I övrigt har enbart administrativa uppgifter gjorts, däribland kan noteras att
uppstartsprogrammet är helt klart gällande matchningarna.
Erik Wessberg: Möte med stipendienämnden har ägt rum. Stipendier har delats ut för
700 000 kr. Vilka som tilldelas dessa annonseras framöver.
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9. Protokollföring av tagna PC-beslut

Inga beslut per capsulam har tagits.
10. Införande av studentlärare på en digital ”JÖK-en”

Diskussionspunkt
Föredragande: Arvid Bertilsson
Breddad rekrytering är viktigt, kanske särskilt på juristprogrammet. På andra lärosäten
finns en digital JÖK-en med platsgaranti. Det är en kortare introduktionskurs där de som
får bäst resultat på tentamen får en plats på juristprogrammet. I t.ex. Lund har man sett
att de flesta som rekryteras genom detta medför en breddad rekrytering vilket öppnar för
en ökad mångfald. För att facilitera detta krävs studentlärare. Hur ställer sig rådet till att
införa detta även i Uppsala?
Rådets inställning är svagt positivt. Det uppstår frågor och en diskussion kring skillnaderna
mellan JÖK-en samt juridiskt grundår och eventuella för- och nakcdelar med JÖK-en. En
fördel är att det är en alternativ antagningsmetod, positivt att kunna meritera sig med annat
än gymnasiepoäng. Det poängteras att JÖK-en måste uppfylla ett tydligt verksamt syfte.
Arvid och Jacob inväntar nästa möte med ALV-gruppen innan frågan tas upp i
utbildningsutskottet.
11. Uppdatering från arbetsgruppen för lika villkor

Informationspunkt
Föredragande: Sergio Ayoub
Arbetsgruppen för lika villkor slås ihop med arbetsgruppen för breddad rekrytering. En
stor del av mötet har gått till att diskutera breddad rekrytering med fokus på mångfald.
En av frågorna har varit varför juristprogrammet är så pass homogent jämfört med andra
lärosäten. Frågan om en digital JÖK-en har kommit upp där b.la. eventuella för- och
nackdelar har diskuterats vilket bottnade i att en nulägesanalys bör göras tillsammans med
vidare arbete med hjälp av experter på området.
Corona har också diskuterats ur ett lika villkors-perspektiv. Dels angående doktoranders
ökade stress kring sitt arbete och möjlighet till att publicera på grund av olika kön. Dels
angående konsekvenserna av distansundervisning, t.ex. att nya studenter inte får lära
känna kursare på samma sätt vilket kan leda till ökad psykisk ohälsa, olika
hemförhållanden och dess inverkan etc.
Könsidentitet har också berörts, t.ex. angående pronomen och hur man kan betona det
mer i seminarieundervisningen.
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12. Uppdatering och uppföljning avseende seminarieserie med ELSA

Informations-/Diskussionspunkt
Föredragande: Jacob Nittmar
Ett inledande möte har ägt rum där man bland annat satt ramarna för samarbetet och
vad dem vill få ut av samarbetet. Bland annat: Delad marknadsföring, gemensamma
arbetsgrupper samt en provkörning av konceptet i slutet av november för att testa
upplägget. Jacob önskar att höra rådets åsikt kring ett fortsatt samarbete.
Rådet ställer sig positiv till ett samarbete.
Rådet beslutar
Att uppdra åt Jacob att föra frågan vidare till studieförbättrande. Om man vill får
man vara delaktig i arbetet. Fortsatt information sker via Slack.
13. Kursutvärderingar

Informationspunkt
Föredragande: Arvid Bertilsson
Bakgrund: Få svarar på kursutvärderingarna. Hur kan man göra det mer attraktivt?
Rådet diskuterar olika möjliga lösningar. Ett förslag är att anordna någon form av
tävling. Rådet ställer sig generellt negativt till detta och anser att det är bättre att man
lägger tid att besvara kursutvärderingarna i samband med undervisning. Detta eftersom
det nuvarande systemet inte verkar fungera. Det framförs att det är viktigt att även
studenterna får ut ett syfte av kursutvärderingen, t.ex. att den kan göras tillgänglig för att
se hur kursen blivit utvärderad tidigare år.
14. Corona

Diskussionspunkt
Det har beslutats om digital undervisning fram tills terminens slut.
Angående examinationer är rådet eniga om att det bör ske på distans. Rättssäkerhet vägs
mot smittläget och restriktionerna. Beslut för tas för att det inte ska råda en
oförutsägbarhet bland studenterna. Alternativa examinationsmetoder bör avvägas.
Enkäten om digital undervisning uppvisade ett spretigt resultat men en tydlig
problembild kring vad som är problemet kring digital undervisning. Dels är det svårt
med hybridundervisning, och att bibehålla fokus samt att lärarens roll är än mer
avgörande. Diskussion förs om att bilda en samverkansgrupp och när beslut om nästa
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termin ska tas. Utgångspunkten just nu är fysisk undervisning med digitala inslag men
något beslut har inte tagits än.
Angående T5:s caseseminarier är det ett uppskattat moment och T5:s kursledning har
frågat om rådets inställning till att genomföra detta på plats i mindre grupper. Rådets
önskan är dock att det sker digitalt utan att studenterna ska kunna erhålla poäng, det vill
säga enbart godkänt/underkänt.
15. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning
- Corona
- Stress och psykisk ohälsa
- Sekretesskrivelsen – Inget nytt.
- Studieplatser på JB samt övriga lokalfrågor

Arbetet med bevakningspunkterna sker löpande.
Corona samt stress och psykisk ohälsa är högt prioriterade, där ett kontinuerligt jobb sker
för anpassning för studier på distans.
Angående sekretesskrivelsen har inget nytt uppkommit.
Ny information från intendenturstyrelsen har kommit. De åtgärder som behövts göras är
åtgärdade, b.la. blir alla lektionssalar tysta läsesalar, mikrovågsugnar stängs av och
campuset hålls stängt på söndagar.
16. Övriga ärenden
Fråga uppkommer om Slack fungerar för att få respons på frågor/diskutera frågor mellan
mötena. Rådet tycker att det fungerar.
Studierådet har en egen FB-grupp – ska den finnas kvar eller inte? Det blir en fråga för
vidare betänkande då den eventuellt kan komma att användas av studieförbättrande.
17. Ordet fritt
Det framkommer en önskan om att försöka avsluta mötena vid 19.00 om möjligt vilket
får medhåll från resterande.
18. Mötets avslutande
Mötet avslutades 19.19.
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