Sammanställning av möte 29 april 2020
Detta är en sammanställning av vad utbildningsansvarig, Julia Netinder
representant från utbildningsutskottet, har lyft och diskuterat med studierektor
Nina Nilsson Rådeström. Syftet med denna sammanställning är att sprida
informationen och diskussionen som förs mellan ovanstående till alla medlemmar
i Juridiska föreningen Umeå.
Är det något du vill veta mer om eller har du några andra funderingar hör gärna av dig till
utbildning@jf-umea.se.

Uppföljning angående mötet 31 mars 2020
-

Studierektorn informerade om att hon tagit upp de synpunkter och frågeställningar
som kom upp på förgående möte samt de synpunkter som kommit upp löpande
mellan utbildningsansvarig och studierektorn med berörda kursansvariga och lärare.
Alla berörda har mottagit synpunkterna väl och har inte haft några vändande
synpunkter eller funderingar.

JUNO
-

Studenter saknar b.la. tillgång till underrättsavgöranden
Utbildningsansvarig har blivit ombedd att utreda varför studenternas behörighet till
underrättsavgöranden har tagits bort efter att Norstedts Juridik lanserat den nya
databasen JUNO.
Studierektorn informerade om att när den nya databasen lanserades gjorde
Norstedts Juridik om abonnemangspaketen, bland annat på grund av att
dataskyddsdirektivet. För att minska spridningen av underrättsdomar och känslig
information togs därför tillgången till underrättsavgöranden bort i grundpaketet som
universitetet premierar på och tillhandahåller alla studenter. Att tillhanda en annan
paketlösning till studenterna skulle kosta universitet flera miljoner kronor och är
därför inte aktuellt.
Vidare uppmanade studierektorn alla studenter som behöver få tillgång till
underrättsdomar, vid exempelvis PM eller uppsatsskrivande, att höra av sig till sin
handledare. Alla lärare har tillgång till underrättsavgörandena i deras paketlösning
och de som är handledare kan hjälpa studenten att ta fram underrättsavgörandena
om de skulle vara av sådant värde att de behövs.

Digital tentapärm
- Önskemål om att digitala tentapärmar ska bli tillåtna vid ”vanliga” examinations
tillfällen
Utbildningsansvarig har blivit ombedd att utreda institutionens inställning till digitala
tentapärmar, b.la. för att underlätta för studenter att strukturera upp och hålla reda
på alla anteckningar från föreläsningar och seminarium men även ur en miljömässig
synpunkt.

Utbildningsansvarig tog därför upp detta till diskussion och anförde bland annat att
Digiexam eventuellt skulle kunna programmeras så att programmet stängde ner alla
program på datorn utom en mapp där alla anteckningar hade kunnat sparats.
Studierektorn höll med om att utskrivna tentapärmar är förlegat och att digitala
tentapärmar är att föredra om det går att lösa rent tekniskt. Det vill säga att
programmet kan hindra studenter från att chatta med varandra men samtidigt tillåta
åtkomst till anteckningar. Studierektorn informerade även om att hon tycker att
studenterna bör ha tillgång till JUNO under tentaskrivandet då detta är något som
alla kommer att använda sig av i arbetslivet. Även detta är dock ett tekniskt problem
och inte något som Digiexam i nuläget klarar av.
Vidare informerade studierektorn att Digiexam är ett program som universitetet
använder i ett pilotprojekt, vilket innebär att det program som slutligen ska användas
av universitetet inte är beslutat och att utveckling av DigiExam inte sker ännu. Vid
institutionen finns en referensgrupp som arbetar och utvärderar programmet.
Studierektorn tar därför förfrågan om att Digiexam skulle tillåta en mapp med
anteckningar vidare till referensgruppen.

Distansundervisning
-

Information och kommunikation på anslagstavlan
Utbildningsutskottet har fått veta att många studenter upplever att anslagstavlan är
rörig och svår orienterad då väldigt mycket information publiceras där. Det finns
vidare en oro för att missa viktig information.
Utbildningsutskottet uppmanade därför studierektorn att be alla lärare att slå på
notifikations funktionen så att alla studenter får ett mail om när information
publiceras. Vidare föreslog utskottet att istället för att publicera all information i
långa meddelanden på anslagstavlan så ska informationen samlas i ett dokument
som läggs i en informationsmapp i Cambro. Förslagsvis ett dokument per område
under kursen. På så sätt kan berörd lärare endast skriva ett kort meddelande om att
ny informations finns tillgänglig i berört dokument i anslagstavlan. Detta underlättar
även när studenterna vill hitta informationen vid ett senare tillfälle.
Studierektorn var positiv till förslaget och ska ta upp detta på mötet med alla
terminsansvariga.
Kommentar från TA-mötet: terminsansvariggruppen ska försöka vara tydliga även i
fortsättningen men det kommer inte att bildas några nya rutiner just nu då det bara
är ett par veckor kvar av terminen.

-

Schema på T2
Utbildningsutskottet har fått veta att det uppstått en del kommunikationsmissar
mellan lärare och studenter på T2 angående exempelvis om en föreläsning ersätts
med en inspelad eller live föreläsning. Utskottet föreslår därför att berörda lärare ska
använda ”det vanliga schemat” på studentwebben och där i kommentarsfältet
kommentera hur t.ex. en schemalagd föreläsning ersätts.

Studierektorn tar med förslaget och önskemålet till berörda lärare.
Kommentar från TA-mötet: På TA-mötet framkom att den funktionen i TimeEdit inte
var tillgänglig då distansundervisningen inleddes, några nya rutiner kommer inte att
skapas nu.
-

Efterfrågan på en enkät utskickad av lärarna angående distansundervisningen
En student har hört av sig till utbildningsansvarig för att på så sätt efterfråga att
lärarna skickar ut en enkät om distansundervisning och i den efterfrågar vad
studenterna anser har fungerat bra och vad som behöver förbättras.
Studierektorn besvarade detta med att det inte är aktuell i nuläget då det bland
annat är få veckor kvar av terminen. Istället hänvisar hon till kårens enkät om
distansundervisningen (som institutionen kommer att få ta del av) och uppmanar alla
studenter som har några funderingar eller synpunkter att kontakta
utbildningsansvarig, kursombud eller henne själv om man inte vill lyfta synpunkten
med berörd lärare eller kursansvarig själv. Det kommer att bli aktuellt att ha med
frågor om distansundervisningen i de ”vanliga kursutvärderingarna” om de tas beslut
om att distansundervisningen ska fortsätta även i höst. Studierektor vill se så hög
svarsfrekvens som möjligt på kursutvärderingarna, inte bara nu, utan alltid eftersom
det är ett viktigt verktyg i kursutvecklingen.

Hemtentamen
-

Studenter har efterfrågat mer information
Studenter på T2 och T4 har hört av sig till utbildningsutskottet och efterfrågat när
mer information om hemtentamen kommer angående dess utformning, tidsåtgång
osv. Utbildningsansvarig framförde frågan.
Studierektorn svarade att dessa frågor är något som kommer att diskuteras på ett
seminarium 14/5 2020 där alla kursansvariga kommer att medverka. Klart är nu att
målet är att tentamen ska vara så lik en ”vanlig tentamen” som möjligt att och att de
inte kommer ske någon övervakning över studenterna under skrivtiden med hjälp av
exempelvis Zoom. Istället kommer allas svar att köras mot varandra och mot internet
i Urkund.

-

Utbildningsansvarig efterfrågade en back-up plan om t.ex. Cambro krånglar vid
skrivtillfället
Utbildningsansvarig problematiserade om Cambro krånglar i början eller i slutet av
skrivtillfället och tillsammans med studierektorn kom vi fram till att kursansvarig
måste avsätta tid för att hjälpa studenterna både vid uppstart och vid inlämning.
Bland annat för att som en nödlösning kunna maila ut frågorna till berörda studenter.
Kommentar från TA-mötet: Frågan togs upp med terminsansvariga som skulle se till
detta.

Studierektorn uppmanade alla studenter som eventuell kommer ha svårigheter att
lämna in att vid skrivtiden slut inte göra några ändringar i dokumentet för att på så
sätt kunna visa på att inga ändringar har gjort även om dokumentet inte kan laddas
upp i tid. Det kommer även information om till vilken e-post man kan maila sin
tentamen för det fall att Cambro eller DigiExam skulle krångla.
Vidare ska studierektorn uppmana alla berörda lärare att informera alla berörda
studenter om vart man ska vända sig med frågor osv under skrivtiden.
-

Huruvida tentorna rättas anonymt
Utbildningsansvarig lyfte frågan och studierektorn informerade om att det inte finns
någon skyldighet för institutionen att göra detta vid en hemtenta. Dock anser
institutionen att tentorna ändå bör rättas anonymt och därför kommer detta att
lösas om det är praktiskt möjligt via Cambro. Denna fråga kommer också att
diskuteras den 14 maj.

Övrig hälsning från terminsansvarigmötet till alla studenter
- Lärare ser gärna att de frågestunder som erbjuds nyttjas väl!

