
Sammanställning av möte dag månad 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 institutionen haft terminsansvarigmöte där man bland annat
diskuterat kursråd som även är en aktuell fråga för studierådet. Uppföljning av respektive
kursråd kommer läggas ut på Canvas och institutionen vill skicka med att alla, både studenter
och lärare, måste ta gemensamt ansvar för att kursråden ska bli så bra som möjligt. Har man
synpunkter på utbildningen uppskattas det om det även läggs fram konstruktiva/alternativa
förslag på förändringar och inte endast kritik, och vi måste ta gemensamt ansvar för
samtalsklimatet på kursråden.

Under hösten har ett par tentor skrivits i sal med den nya digitala plattformen Inspera.
Institutionen strävar efter att studenterna även ska få tentafrågorna på blädderexemplar under
tentan, men det är respektive terminsansvarig lärare som tar det slutgiltiga beslutet.

Under tentorna har vissa behövt dela skrivsal med andra program vilket upplevdes som
störande då man hade olika skrivtid och liknande, och tyvärr har vi ingen ensamrätt på
salarna utan institutionen lägger fram förslag om datum och tid, och så får de förslag på
bokning tillbaka från Östra Paviljongen.

Rapport från utbildningsansvarig och studierådet
Utbildningsansvarig informerade om vad som händer i JF veckorna fram till jul, om
tillträdande styrelsen samt JURO:s årsmöte i Stockholm där nytt presidium valdes till nästa
styrelse.

Inspera & tentorna
Studierådet har efter tentorna i höstas samlat in information från studenterna om hur man
tycker det har fungerat. Ett par tekniska problem såsom svårighet att klippa/klistra i
tentasvaret, språkkorrigering som slog över på andra språk samt internet som kopplar ifrån
har uppmärksammats. Allt detta har tagits vidare och arbetas med för att förhoppningsvis
vara löst tills nästa tentatillfälle! Inför omtentan på termin 5 ordnades även layouten på
Inspera så man hade tentafrågan och svarsrutan parallellt bredvid varandra på skärmen för att
underlätta att kunna läsa frågan och skriva samtidigt. Andra synpunkter om till exempel
upplägget på tentafrågor, ämnesfrågor och ordgränser uppmanas tas upp i kursutvärderingar!
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Kursråd och kursutvärderingar
Engagemanget kring kursråd och kursutvärderingar är överlag väldigt lågt på vårt program,
och studierådet arbetar med den frågan hela tiden hur man ska kunna öka engagemanget
bland studenterna. Att det finns synpunkter på utbildningen vet vi, vi måste bara få
studenterna att uttrycka dom i rätt forum. Institutionen arbetar just nu med att eventuellt
utforma ett nytt sätt att utvärdera kurser på, så detta är en fråga som kommer fortsätta vara
aktuell framöver och något både studenter och lärare gemensamt måste ta ansvar för.
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