Sammanställning av möte 7 april 2021
Detta är en sammanställning av vad utbildningsansvarig, Julia Jonsson
representant från studierådet, 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.
Information från studierektor
Studierektorn informerade om att svaren på programutvärderingarna har sett bra ut.
Hon informerade även om att det varit låg genomströmning av examensarbeten som gått upp
på de tillfällen som getts hittills i år, och det kommer därför läggas till ett extra tillfälle under
våren för alla som skriver examensarbete att göra det.
Vad gäller studier till hösten så inväntar institutionen beslut från rektorn, detta ska tas nu i
april och det är det beslutet kommer följas.
Synpunkter på distansstudierna
Utbildningsansvarig har sammanfattat svaren på enkäten “synpunkter på
distansundervisningen” och informerade bland annat om att föreläsningar inspelade i förväg
tenderar att bli betydligt längre än den tiden som är schemalagd vilket påverkar planeringen
av våra självstudier.
Det har också förekommit inspelade föreläsningar som varit gamla och därmed inte
uppdaterade med korrekt information. Vi som studenter har såklart överseende med att man
kan behöva återanvända redan inspelade föreläsningar för att underlätta arbetet för lärare,
men det är då viktigt att vi i tid får reda på om eventuella delar av en föreläsning inte längre
stämmer eller att något har ändrats och vad den ändringen i så fall är. Åsikter om att vissa
föreläsningar haft låg kvalité både vad gäller innehåll samt genomförande har också
diskuteras.
Vidare diskuterades svårigheten kring att få till ett naturligt samtalsklimat digitalt, samt
svårigheten att snabbt få tag i lärare då man inte kan stanna kvar efter
föreläsningar/seminarier eller gå upp till institutionen för att ställa frågor på samma sätt som
man kunnat när undervisningen skett på plats på campus. Ett förslag är att öppna upp “sociala
rum”, antingen innan eller efter föreläsningar på zoom, där studenter får en stund att prata
med varandra eller med lärare. Studenter har även upplevt att informationen från lärarna är
bristfällig, bland annat att man inte får seminarieuppgifter i tid och att schemat ändras med
kort varsel utan att det uppmärksammas.

Utbildningsansvarig informerade att studenterna önskar att alla föreläsningar spelas in, även
de som genomförs live på zoom, då det är svårare att hålla fokus och hänga med vid datorn
hela dagarna än vad det är att sitta på campus i olika miljöer. Det uppskattas därför när man
kan gå tillbaka i föreläsningar om det var något man missade.
Studierektorn kommer ta alla ovanstående synpunkter vidare till berörda lärare och
terminsansvariga.
Canvas
Canvas är vår nya plattform, och många studenter anser att det i och för sig är en bra
plattform, men att den används för spretigt och ostrukturerat vilket gör det svårt att hitta rätt
information. Ett önskemål från studenternas håll är alltså att lärarna ska sätta sig in bättre i
hur de kan använda plattformen på ett så effektivt sätt som möjligt. Framför allt har det varit
svårt att hitta rätt zoom-länkar, ett förslag är därför att samla alla länkar på en och samma
plats. Även detta kommer tas upp med terminsansvariga.
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