
Sammanställning av möte 25 mars 2022
Detta är en sammanställning av vad utbildningsansvarig, Ingvild Regius Nygaard
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 den nya kursutvärderingen som institutionen arbetat med
har testats med T6:1. Den gav dessvärre ingen högre svarsfrekvens men gett bra underlag
med information. Tanken är att kursansvariga lärare själva bestämmer vilken utvärdering de
vill använda.

Tidigare lyftes synpunkten att få anslag om när tentaresultat kommer att publiceras, eftersom
det utgör ett stressmoment för studenterna. Responsen är att det räcker att meddela i början av
kursen att resultat från tentan förmodligen kommer komma i slutet av treveckorsperioden.
Studenterna ansvarar själva för när de vill ta del av publicerat resultat.

Man jobbar även på att utveckla användningen av Inspera och förhoppningen är att kunna
länka vidare till andra rättskällor genom plattformen.

Rapport från utbildningsansvarig och studierådet
Utbildningsansvarig informerade om vad som händer i JF sen nya styrelsen tillträdde bl.a.
förberedelserna inför årets inspark är igång och att workshop med JURO kommer äga rum
den 9 april i Karlstad.

Seminarier och föreläsningsbilder
Det har från studenternas håll lyfts fram önskemål om att lärare senast en timme innan
föreläsningar laddar upp föreläsningsbilder på Canvas. Detta för att studenterna vill kunna ta
del av materialet innan föreläsningen och förbereda sig. Det har även lyfts önskemål om att
seminarier ska vara ute minst en vecka innan. Studierektorn meddelade att det är en allmän
förhållningsregel som framförs inför en kurs att föreläsningsbilder och seminarier ska vara
ute i god tid. Det är till för studenternas skull. Studenter måste däremot ha förståelse för att
den presentation som ligger ute innan en föreläsning kanske inte är exakt samma som på
själva föreläsningen. Detta eftersom uppdateringar kan behöva göras.
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