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Kl. 13–15
Zoom

Ärende

Beslut/Åtgärd

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2.

Utseende av protokollförare och
protokolljusterare

Ann utses till protokollförare, Martina utses till
protokolljusterare.

3.

Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

4.

Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte gås igenom
och läggs till handlingarna.

5.

Rapporter från ordförande
och ledamöter

Nina informerar om
- att forskningsutskottet har tittat på de
förslag som framförts av utbildningsutskottet
gällande hur arbetet med en
forskningsanknuten grundutbildning bör
bedrivas. Forskningsutskottet är i huvudsak
positiva till samtliga de föreslagna
aktiviteterna och nu återstår att genomföra
dessa, vilket blir nästa steg.
- att det pedagogiska seminariet på temat
inkluderande pedagogik var väldigt uppskattat
och att många lärare närvarade.
Presentationen som hölls spelades in och
kommer att spridas till de lärare som inte hade
möjlighet att delta.
- att studierektors- och
studievägledarkonferensen som hon och
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Stefan deltog i innehöll en hel del
administrativa frågor. Stefan berättar att det
även presenterades lite nyheter från olika
utbildningsorter, bl. a så ska Uppsala starta en
magister i miljörätt och Karlstad en magister i
beskattningsrätt.
- att avtalet med Digiexam är förlängt med ett
halvår. Det är fortfarande oklart när det är
tänkt att Inspera ska vara i drift. Nina ska
försöka kontakta någon på UPL för att se om vi
kan få mer detaljerad information i frågan.
- att på ett möte för Samfaks
utbildningskommitté som hon deltagit i så
framfördes kritik från studentkåren kring att
sammanställningar från kursutvärderingar
sällan återkopplas till de studenter som har
fyllt i utvärderingen. Nina kommer att lyfta
frågan med terminsanvariga på
juristprogrammet.
Studentrepresentanterna, Julia Jonsson, Julia
Aspari och Lisa Norenius informerar om
- att studenterna önskar att lärarna på samma
termin/Canvassida försöker ha en samsyn
kring hur och var material, såsom inspelade
föreläsningar, seminarier och Zoom-länkar ska
läggas upp på Canvas, så att det blir lätt för
studenterna att hitta. T62 lyfts fram som ett
exempel på en sida med ett tydligt och
pedagogiskt upplägg.
- att kursråden i dess nuvarande form inte
fungerar helt tillfredsställande, då det ofta är
väldigt få studenter som medverkar. Önskemål
framförs om att terminsansvarig för respektive
kurs har en tydlig kommunikation dels med de
som är kursrådsrepresentanter, men också
med hela studentgruppen, om kommande
kursråd och vem/vilka de kan vända sig till
med synpunkter.
- att studenterna önskar få svar på mail som de
skickar till lärare.

6.

Övriga frågor

- Julia undrar över om anmälningar behövs till
hemtentor och får svar från Linda att det inte
behövs. Däremot behöver man anmäla sig till
uppsamlingstentor och även ev till omtentor.
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Linda får i uppdrag att gå ut med anslag från
administrationen om detta.
- Nina föreslår att det anordnas en pedagogisk
verkstad i augusti där vi jobbar med våra
Canvas sidor. Detta ställer sig deltagarna
positiva till.
- Martina avslutar i och med detta möte sitt
uppdrag i utbildningsutskottet och tackas för
sina insatser. Nya ledamöter för
doktoranderna är Sebastian Björnberg och
Alexander Krüger.
7.

Nästa möte

Datum för nästa möte är ännu inte fastställt,
Nina återkommer med mötesdatum för
september, oktober och november så snart det
är fastställt när prefektens beslutsmöten äger
rum.

8.

Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Justeras

Vid protokollet

Martina Reinius

Ann Lundgren

Justerat via mail den 2 juni 2021.
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