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Närvarande
Nina Nilsson Rådeström
Stefan Lidberg
Linda Andersson
Marlene Löding
Lina Sidenhag
Ann Lundgren
Jan Leidö
Julia Jonsson
Julia Netinder

Tid:
Plats:

Studierektor, ordförande
Studievägledare
Studieadministratör
Doktorand
Universitetsadjunkt
Universitetsadjunkt
Universitetslektor
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Kl. 13–15
Ninas zoomrum

Ärende

Beslut/Åtgärd

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2.

Utseende av protokollförare och
protokolljusterare

Jan utses till protokollförare, Lina utses till
protokolljusterare.

3.

Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

4.

Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte gås igenom
och läggs till handlingarna.

5.

Rapporter – ordförande och ledamöter

Information från ordförande
Nina informerade om den pågående
distansundervisning som kommer fortgå under
resten av vårterminen. Diskussioner om
former och lämpliga arbetssätt fortgår.
Nina och Ellen Johansson ska, tillsammans
med Stefan, presentera juristprogrammet på
den digitala gymnasiedagen den 4 mars 2021.
På fakultetsnivå diskuteras en del om hållbar
utveckling. Diskussioner om detta kommer
antagligen dyka upp i UU, t.ex. hur vi ska
skriva fram det i kursplaner.
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Programutvärderingen från HT 2020 gicks
igenom. Enkäten besvarades av studenter som
läste T9 HT 2020. Institutionen brukar hämta
inspiration från dessa, särskilt avseende vad
som efterfrågas. Kan noteras att ämnet
migrationsrätt som efterfrågas täcks numera
bättre på grundnivå och kursen Migrationsrätt.
Det kan noteras att de valbara kurser som vi
ger styrs i stor omfattning om vilka lärare som
har tid att undervisa. Angående processrätten
förekommer diskussioner om hur vi kan få in
delar som förvaltningsprocessen i
utbildningen.
Studenterna hade inga särskilda kommentarer
om PBL och basgruppsarbete. Några studenter
är tveksamma till obligatoriska seminarier
medan vissa vill se högre krav på studenter
under seminarier, samt mer praktiska
moment. Nina noterade att det ofta
förekommer andra praktiska moment utöver
domstolsperspektivet.
Färre terminstentor och mer återkoppling
efterfrågas i allmänhet. Administrationen får
högt betyg och som slutkommentarer anger
många att de trivts och känner sig väl
förberedda för yrkeslivet.
Högt betyg på administration.
Information från studentrepresentanter
Julia N. och Julia J. anförde att inför
tentamina på T3 och T5 hade det funnits
upprörda röster om upplägget, men inte så
mycket efteråt. Julia N. tryckte på vikten av
kommunikation för att minska stress för
studenter och administration för lärare.
Separata inlämningar av frågor gav upphov till
irritation innan tentamen eftersom det skulle
påverka arbetssättet, men
studentrepresentanterna har inte hört så
mycket om det i efterhand, annat än lite
tidsbrist på T3.
Nina diskuterade vikten av kommunikation
och vad lärarna avsåg med det tänkta
upplägget.
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På fråga om studenterna, under andra
omständigheter, hellre skrivit tentamen i sal
än hemma svarade representanterna
otvetydigt att de hellre skrivit tentamen i sal.
Majoriteten av studenterna vill att ingen ska
kunna fuska, men tänker att de som vill fuska
kommer göra det oavsett åtgärder och att
åtgärder mest går ut över andra.
Julia J. noterade ett potentiellt problem med
överföring av skyddade personuppgifter från
Ladok till lärplattformarna som Nina skulle
undersöka närmare och om nödvändigt lyfta
uppåt.

6.

Förslag till ändrad kursplan

Förslag till ändrade kursplaner gicks igenom
och överlämnades till prefekt för beslut.
Kursplanen för Beskattningsrätt 1 justerades
med ett något annorlunda upplägg på
nätkursen och i allmänhet uppdaterade FSR.
Kursplanen för Introduction to Swedish Law
innebar endast en översättning till svenska
(kursplanen fanns endast tidigare på
engelska).
I kursplanen för T5 ändrades till en
uppdelning av examination i två delar (straffrespektive processrätt), men kursen kommer
inte rapporteras som två olika moment. En
ändring av skrivelsen för skrivuppgiften
möjliggör examination i grupp. Formerna för
detta är inte färdiga, men planen är att
uppgiften endast ska kunna ges U eller G.
Det noterades att den allmänna skrivningen
om funktionsnedsättning/funktionsvariation
läggs in i kursplaner när de kommer upp, även
om det redan omfattas av en allmän skrivning
om anpassning.
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Forskningsanknuten grundutbildning

Uppdraget med forskningsanknuten
grundutbildning diskuteras. Efter förra mötet
genomfördes ett möte i en mindre
arbetsgrupp. Där diskuterades olika spår som
rättsvetenskapen, lärarrollen, hur studenterna
ska ta del av detta och frågor som kritiskt
förhållningssätt.

Eftersom UU fått nya ledamöter
omgrupperades arbetsgruppen och nu ingår
Nina, Jan, Martina och Lina. Inför nästa APT
är tanken att gruppen ska förbereda en
presentation där gruppen ska försöka definiera
satsningen (snarare än begreppet
forskningsanknuten grundutbildning): Vad
skulle den innebära och var vill vi satsa?
Exempel kan vara områden som materiella
kunskaper, professionella färdigheter och
kommunikation till studenter.

8.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

9.

Nästa möte

Nästa möte äger rum den 14 april kl. 13.15.

10. Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Justeras

Vid protokollet

Lina Sidenhag (underskrift)

Jan Leidö (underskrift)

Lina Sidenhag

Jan Leidö
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