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PROTOKOLL
STUDIERÅDET DEN 26 NOVEMBER 2020

Närvarande
Jacob Nittmar
My Darling
Alexander Zanton
Magnus Jansson
Erik Wessberg
Sergio Ayoub
Herman Wedel
Maja Elken
Hilda Johansson
Pierre Ketola
Rasmus Knutsson
Philip Hasler
Arvid Bertilsson

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

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17.32
2. Val av justerare
Förslag: Alva Johansen

Rådet beslutar
Att välja Alexander Zanton till justerare
3. Val av mötesobservatör
Förslag: My Darling

Rådet beslutar
Att välja My Darling till mötesobservatör
4. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
5. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelse utgick per 19/11, enligt arbetsordningen. Justering med anledning av fel i kallelse
meddelades kvällen den 20/11.
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Rådet beslutar
Att godkänna kallelsen
6. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat.

Förslag till beslut: Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
Rådet beslutar
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna
7. Fastställande av dagordning
Rådet beslutar
Att fastställa dagordningen
8. Meddelanderapporter
Ordförande meddelar
- Ordförande samt ordförande för JF har varit på möte med
utbildningsutskottet. Frågan om graderade betyg kom upp till diskussion
men det kommer ej att beredas vidare utan större underlag för diskussion.

-

Det har beslutats att vårterminens reccevecka kommer att vara helt digital.
Recceveckan planeras att på ett väldigt nära sätt involvera
uppstartsprogrammet.

Ordförande för JF meddelar
- Frågan om breddad rekrytering har diskuterats i ALV, och det finns en
generell positiv inställning till studentlärare.
-

Arbetet med uppdaterad arbetsordning kommer snart att dra igång i
fakultetsnämnden.

9. Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga beslut per capsulam har tagits.
10. Corona
Kursledningen för terminskurs 3 har beslutat att de ej kommer att ha salstenta. De
kommer istället att, precis som övriga terminskurser, ha hemtenta.

Lantmäteristudenterna har upplevt mycket problem kopplat till Corona. De kommer ha
en fysisk tenta i nationalekonomi i början av december, trots rådande omständigheter.
Diskussioner om detta förs gemensamt med Uppsalaekonomerna, i och med att de är
den nationalekonomiska institutionens studentbevakare.
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Inget rektorsbeslut gällande vårterminens undervisning har tagits. Rådet oklarhet kring
detta.
På utbildningsutskottet togs Juridiska föreningens enkät gällande distansundervisning
upp. Det kommer ske en samordning mellan terminskurserna för att utbyta
erfarenheter om vad som fungerar och inte fungerar kopplat till digital undervisning.
Det kommer ske en utbildning för lärarna rörande digital undervisning, vilket
förhoppningsvis kommer höja kvalitén på undervisningen. Utbildningen kommer att
hållas i slutet av november.
På terminskurs 5 kommer case-seminarierna genomföras, dock utan poäng. Man
kommer kunna få G eller U. Detta resulterar i att tentan kommer få 3% större betydelse
av den totala poängen. Rådet diskuterar olika lösningar för att justera denna skillnad,
dessvärre utan att hitta en bättre lösning.
Frågan gällande fysisk eller distansundervisning till våren diskuterades. Givet hur
situationen ser ut i dagsläget sluter sig hela rådet till att det med största förmodan
kommer vara digital undervisning till våren. Däremot finns det inga enhetliga åsikter om
huruvida rådet bör ta ställning för någon av undervisningsformerna, utan att detta får
göras när man vet närmare hur situationen kommer se ut till vårterminen.
De fördjupade seminarierna på T4 har ställts med hänvisning till Corona. Motiveringen
som har getts är att det blir svårare att genomföra i och med att det är två lärare som
leder seminarierna.
11. Upplägg av terminskurs 3
Arvid har varit på ett möte med kursledningen för terminskurs 3. Där diskuterades ett
par ändringar som planeras. Den första ändringen rör sokraterna. Om det blir fysisk
undervisning kommer de ta bort sokraterna som undervisningsmoment och istället
använda sig av rättsfallsseminarier för att genomföra den fysiska undervisningen på ett
mer smittsäkert sätt. Samma mängd material kommer gås igenom och samma sokratiska
metod kommer användas. Åsikterna kring detta förslag är delade. Flera T3-studenter
menar att den digitala undervisningen av sokrater fungerar mycket bra, och att de hålls
digitalt inte påverkar deras kvalité. Hur detta ska finansieras tas upp till diskussion, då det
inte kommer vara lika kostnadseffektivt att ha 25 studenter under 2 timmar, som att ha
ca 50 studenter under 45 minuter för att gå igenom samma mängd material.

Kursledningen har även planer på att införa en dugga på sakrätten på T3. Detta kommer
innebära att en fråga på tentan kommer att tas bort. Duggan kommer inte att bestå av en
PBL-fråga utan det kommer istället att röra sig om rena faktafrågor. Motiveringen till
denna eventuella ändring är att det kommer minska trycket på T3-tentan, samt medföra
att studenterna lär sig grunderna för sakrätten tidigt under terminen. Detta är dock inte
fastställt, utan är bara i planeringsfasen. Förutsättningen för att detta ska vara av värde för
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studenterna är att inte lika många poäng delas ut på tentan i proportion till övriga poäng
på terminen. Rådets generella uppfattning är positiv till denna eventuella ändring, under
förutsättning att det faktiskt avhjälper och att det inte istället bara blir ett extra moment
som läggs till på terminen.
12. Uppdatering i frågan om graderade betyg
Frågan om graderade betyg kommer att diskuteras vidare i NJUG. NJUG är dock inget
beslutandeorgan, utan istället bara ett forum för diskussioner. Frågan som diskuterades i
rådet är huruvida rådet ska vara drivande eller avvaktande i frågan. Rådet har ingen tydlig
ståndpunkt från medlemmarna i och det finns därför ingen tydlig ståndpunkt för rådet att
företräda från föreningen. Rådet kommer att vara fortsatt avvaktande i frågan.
13. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning
- Corona – arbetet fortöper
- Stress och psykisk ohälsa – arbetet fortlöper. Bland annat har
föreläsningsserien som JF ordnat tillsammans med Katija Cejie dragit
igång.
- Sekretesskrivelsen – arbetet har påbörjats.
- Studieplatser på JB samt övriga lokalfrågor – i och med att allt är digitalt
är frågan om övriga lokalfrågor inte aktuell just nu. Gällande
studieplatserna på JB har det inte framförts starka studentåsikter och
frågan kommer att arbetas vidare med när fysisk undervisning återinförs.
14. Övriga ärenden
Det har varit mittkursråd med terminskurs 1. Det har på terminen generellt varit mycket
svårigheter med basgrupperna och därför kom frågan ”basgrupps-stuga” (likt tenta-stugan
som JF anordnat) upp. Rådets inställning till detta är generellt positiv.

Ämbetsmannaavslutningen kommer inte bli av, och budgeten har istället fördelats mellan
varje utskott. Hur detta kommer genomföras ska beslutas av rådet och kommer diskuteras
vidare i slack.
15. Ordet fritt
16. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18.46
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