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UMEÅ UNIVERSITET
Närvarande
Nina Nilsson Rådeström
Stefan Lidberg
Sofia Strömgren
Sofia Eirell
Maria Eklund
Ingvild Regius Nygaard
Julia Fischer
Andrea Alenskär
Tid:
Plats:

Studierektor, ordförande
Studievägledare
Studieadministratör
Universitetsadjunkt
Universitetslektor
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Kl. 13.15–14.30
Lagrummet

Ärende

Beslut/Åtgärd

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2.

Utseende av protokollförare och
protokolljusterare

Sofia E utses till protokollförare, Maria 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 Peter Marksén (termin
6) är ny amanuenssamordnare samt att vi har
flera nya amanuenser. Peter har utfört visst
arbete i institutionsbiblioteket och frågan om
hur mycket resurser som ska satsas på
biblioteket har vidarebefordrats till Ulf
Vannebäck.
Nina informerar om att den nya
kursutvärderingen LEQ har använts på termin
6:1. Frågan om hur kursutvärderingar kan
användas diskuteras allmänt och Nina ska
bl.a. undersöka möjligheten att öppna upp
utvärderingar för studenter tidigare under en
kurs/termin i syfte att förbättra
svarsfrekvensen.
Nina informerar om att universitetet har fattat
beslut om en ny regel och

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Protokoll
Utbildningsutskott
2022-03-30

Datum
Sid 2 (3)

UMEÅ UNIVERSITET
handläggningsordning för behandling av
personuppgifter i studentarbeten. Vidare har
ett möte med fakulteten hållits där
problematiken kring att anställda och studenter
saknar lagringsutrymme för känsliga
personuppgifter har lyfts.
Länk till regeln:
https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pagrundniva-och-avancerad-niva/regel-ochhandlaggningsordning-for-behandling-avpersonuppgifter-i-studentarbeten/
Sofia S åtar sig att publicera länken på
institutionens sida för uppsatsskrivande.
Nina och Stefan informerar om att betydligt
färre besökare deltog på årets informationsträff
för gymnasieelever vilket antas bero på ett nytt
sämre upplägg. Nina har framfört kritik mot
detta samt mot ett förslag om att flytta
informationstillfället till höstterminen.
Ingvild informerar om följande.
•
•

•

•

•

•

Institution/enhet eller motsvarande

JF har valt en ny styrelse.
JF fokuserar på att inkludera studenter
från tidiga terminer i verksamheten och
bjuder in dem till JF:s lokal genom olika
evenemang.
Generalen för höstens inspark har tillsatts
och JF har dels fattat beslut om att endast
studenter upp till termin 5 får delta som
faddrar, dels att studenter som tidigare
brutit mot fadderkontraktet inte får delta
som faddrar i fortsättningen.
Utbildningsansvarig i JF kommer att delta
på Juros årsmöte där bl.a. en enkät om
juriststudenternas psykiska ohälsa samt
betygssystemet ska diskuteras.
Det finns ett önskemål om att föreläsningar
som hålls i Zoom samtidigt ska spelas in
och göras tillgängliga för studenterna.
På flera terminer har strul med salsteknik
vid föreläsningar lyfts som ett problem.
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Sofia S informerar om att frågan om teknik i
salarna (bl.a. tillgång till adaptrar) har tagits
upp med Husservice och att det kan finnas
anledning att göra det igen.

6.

Sammanställning av inkomna
kursutvärderingar samt
programutvärdering

Inkomna sammanställningar och
programutvärdering gås igenom och läggs till
handlingarna.

7.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

8.

Nästa möte

Nästa möte äger rum den 11 maj kl. 13.15.

9.

Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Justeras

Vid protokollet

Namn Efternamn

Sofia Eirell
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