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Närvarande  

Nina Nilsson Rådeström 
Stefan Lidberg  
Emma Lind 
Anton Magnusson 
Victoria Lindgren 
Lina Sidenhag 
Ann Lundgren 
Jan Leidö 
Ingvild Regius Nygaard 
Andrea Alenskär 

Studierektor, ordförande 
Studievägledare 
Studieadministratör 
Doktorand 
Doktorand 
Universitetsadjunkt 
Universitetsadjunkt  
Universitetslektor 
Studentrepresentant 
Studentrepresentant 

 
Tid: 19 oktober kl. 13–14 
Plats:  Lagrummet 
 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  Mötets öppnande Mötet öppnas. 
 

2.  Utseende av protokollförare och 
protokolljusterare 

Anton utses till protokollförare, Lina utses till 
protokolljusterare. 
 

3.  Föredragningslistan 
 
 

Föredragningslistan fastställs.  
 

4.  Föregående protokoll Protokollet från föregående möte gås igenom. 
Studievägledare Stefan upplyser att det inte 
var ett NJUG-möte som Stefan och Lina deltog 
på utan det var ”studierektor och 
studievägledarträffar för alla utbildningsorter”. 
Protokollet läggs till handlingarna.  

5.  Rapporter från ordförande  
och ledamöter 

Nina inleder och har tre punkter som hon vill 
beröra: 
 
1. Enligt universitetets nya tolkning av LAS kan 
institutionen inte längre ha en amanuenspool. 
Planen framåt är att utlysa tjänster på procent. 
Uppdragen kommer att vara läsårsvis, 
huvudregeln blir att tjänsterna kommer att 
sträcka sig från kursstart till kursslut. 
 
2. Nina har deltagit på utbildningskommittén 
för samfak (UPL) där det har diskuterats 
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examinationsfrågor. Projektet rörande 
examinationsfrågor kommer göras till en 
öppen seminarieserie där lärare kan deltaga. 
Datumen är 22 och 28 november. 
 
3. Umeå universitet har nyligen utkommit med 
en handläggningsordning gällande 
studentarbeten och behandling av 
personuppgifter. Nu ska fakulteten göra en 
vägledning om hur vi ska hantera studenters 
användning av personuppgifter i sina arbeten. 
 
Jan meddelade att han har deltagit på NJUG-
mötet som hölls under v. 39 via Zoom med 
Uppsala som värd. På mötet behandlades olika 
frågor, bland annat tillgodoräknande, 
examination vid praktikkurser och 
erfarenheter från pandemin. Det diskuterades 
även om T9 hur de olika lärosätena ser på 
bedömnings- och tidskriterier. Stockholms 
universitet ska även se över betygssättningen 
på avancerade kurser. 
 
 

6.  Rapporter/information från 
studentrepresentanterna 

Studenterna rapporterade att Juridiska 
föreningen (JF) har öppnat ansökan för att 
söka till nästkommande års styrelse, många 
verkar vara intresserade att söka. Den 29 
oktober är det styrelsemöte för JURO i 
Uppsala där det planeras att enkäten om 
psykisk ohälsa ska offentliggöras. Studierådet 
har diskuterat blädderex under tentor. 
Studenter från olika terminer har önskemål 
om att ha kvar fysiska blädderex. Detta 
diskuterades under mötet och Nina meddelade 
att hon ska prata med berörda lärare. 

7.  Sammanställning av inkomna 
kursutvärderingar   

Inkomna sammanställningar gås igenom och 
läggs till handlingarna.  

8.  Förslag till kursutbud ht23/vt24 Det antecknas att kursen medicinsk rätt utgår 
på grund av bristande resurser. En ny nätkurs i 
förvaltningsrätten introduceras och går på 
halvfart under VT24. Kursen Kriminologi och 
viktimologi för jurister, HT 23, kommer endast 
att vara sökbar inom juristprogrammet. 

9.  Övriga frågor Inga övriga frågor 
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10.  Nästa möte Nästa möte är planerat till den 16 november  
kl 13.15.  

11.  Mötet avslutas Mötet avslutades. 

 
 
 
 

Justeras Vid protokollet 

Lina Sidenhag Anton Magnusson 

 


