
Sammanställning av möte 15 september 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
Studierektor informerade om att ett rektorsbeslut inväntas i hur universitets restriktioner
kommer se ut framöver. Riktlinjerna är att de nationella rekommendationerna kommer följas i
största möjliga mån och det är planerat för en stegvis ökande återgång till fysisk
undervisning. Blir det full återgång till campus kommer undervisningen vara fysisk i sin
helhet, det kommer alltså inte bli någon hybrid-undervisningen eller liknande.

Rapport från studierådet
Studierådet, genom utbildningsansvarig, informerade om att studenterna anser att strukturen
på Canvas är betydligt bättre än tidigare och skickar med beröm till alla lärare!
Representanter i studierådet tycker också att man i god tid får reda på övrig information som
t.ex. schemaändringar, alltså att det skrivs bra anslag!

I och med att studierna återgår mer och mer till fysisk undervisning innebär det att studenter i
större mån kommer behöva stanna hemma och då eventuellt missa obligatoriska moment i
utbildningen, eftersom rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symptom
kvarstår. Ett önskemål är därför att lärarna är flexibla och tillmötesgående när det gäller
kompletteringar samt extra tydliga i informationen om hur när och var komplettering sker.

Information om PM-skrivande
Vidare diskuterades upplägget av de olika terminernas PM-skrivande och varför dessa är så
olika från termin till termin, då det uppstått frågetecken kring varför ett PM på vissa terminer
kan generera mycket fler poäng till den totala bedömningen än på andra terminer. En
förklaring till detta är att det är helt medvetet, alla PM vi skriver är övning inför vårt
examensarbete och det finns en genomarbetad röd tråd i upplägget kring PM på de olika
terminerna. Från och med T1:2 vidare genom alla obligatoriska delar vill man alltså hela
tiden uppnå en progression i skrivandet. Det innebär att det tillkommer nya moment för varje
PM vi skriver, t.ex. referat, förklara metod, skriva utifrån ett perspektiv. Detta sammanvägt
med svårighetsgrad, omfattning och fokusområde PM:et har gör att alla PM är olika och
väger olika tungt på terminerna.
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