Protokoll 2021-02-18

PROTOKOLL
STUDIERÅDET DEN 18 FEBRUARI 2021

Närvarande
Jacob Nittmar
Alva Johansen
My Darling
Magnus Jansson
Sergio Ayoub
Herman Wedel
Maja Elken
Hilda Johansson
Pierre Ketola
Rasmus Knutsson
Philip Hasler
Anna von Fircks
Arvid Bertilsson

Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Ledamot (från punkt 8)
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studiebevakare (från punkt 7)

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas 17.31.
2. Val av justerare
Förslag: Alva Johansen

Rådet beslutar
Att välja Alva Johansen till justerare.
3. Val av mötesobservatör
Förslag: My Darling

Rådet beslutar
Att välja My Darling till mötesobservatör.
4. Adjungeringar
Alexander Zanton, vice ordförande för Juridiska föreningen i Uppsala adjungerar sin
närvaro och yttranderätt.
5. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelse utgick per 11/2 i enlighet med kallelseförfarandet.

Rådet beslutar
Att godkänna kallelsen.
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6. Föregående mötesprotokoll
Rådet beslutar
Att skjuta upp att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna till nästa möte.
7. Fastställande av dagordning
Rådet beslutar
Att fastställa dagordningen.
8. Meddelanderapporter

Studiebevakaren meddelar:
-

Fakultetnämndsmöte och utbildningsutskottsmöte. Mycket diskussion om
studentstöd under pandemin, vad som är positivt är att det har visat sig att det har
varit bra resultat trots detta betygsmässigt.
Beloppet för genomströmmande studenter har ökat med 12 %. Det har att göra
med att JÖK-studenter i större utsträckning kommer igenom programmet. Bör
kolla upp så att det inte drar i väg?
Kontakt med biblioteket om öppettiderna – det är på gång!

Ordförande för Studieutskottet meddelar:
-

Fakultetnämndsmöte och utbildningsutskottsmöte. På utbildningsutskottsmötet
fick vi godkännande om att dra vidare pilotprojektet även för T5 och fortsätta
utveckla det för T1.
Studievägledningen har också berättat om sitt arbete senaste månaden (en
sammanställning) som visat att det varit fler studenter med funktionsvariationer
som hört av sig till dem.

My Darling (som skyddsombud) meddelar:
-

Slutkursråd för T6. Det som framförallt var positivt var goda resultat trots
distansundervisning.

Herman Wedel (som skyddsombud) meddelar:
-

Slutkursråd för T2. Det framkom inget utöver det vanliga. Kursföreståndaren
framförde att vi skulle lägga upp tidigare protokoll från slutkursråden på
studentprotalen. Herman föreslår att ombuden ska fråga sina kursföreståndare
om detta.

9. Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga beslut har tagits per capsulam.
10. Studentåsikter om digital examinering
Diskussionspunkt
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Bakgrund: Akademisekreteraren för Uppsala universitet har efterfrågat studentåsikter
avseende digital examinering. Vilka frågor tycker ni är viktiga att lyfta i sammanhanget?
Vad ska vi ta upp med utgångspunkt från förslagslistan? Se nedan.
-

Hur upplever du att digital examination fungerar hittills?
Är det något som kan utvecklas? Något som har fungerat bra?
Vad anser du om fysisk examination i det nuvarande samhällsläget?
Hur förhåller du dig till kameraövervakning vid hemtenta?
Om kameraövervakning används för att garantera rättssäkerhet och inte ha
salstenta, anser du att det är tillräckligt för att rättfärdiga användandet?
Har du tillräcklig utrustning för att kameraövervaka dig själv?

Vad som diskuterades och beslutades att ta upp i stora drag:
-

Skönt att kunna hoppa mellan olika frågor. Ett inslag som fler studenter vill
fortsätta med?
Störande moment från grannar/liknande i och med hemtenta som inte
förekommer vid en salsstenta. Vad kan man göra åt detta?
Olika frågor för att undvika fusk – ev. förekommande varierande svårighetsgrad
om det inte bara är omständigheterna som ändras. Hur förhåller sig studenterna
till detta? Kanske en fråga att ta upp i ett annat sammanhang i och för sig.
Hur man vill att ens lärare/kursledning kan kommunicera med en om vad som
ska fokuseras på, särskilt nu.
Kameraövervakning är en intressekonflikt mellan både rättssäkerhet, integritet
(kan också variera beroende på tidsaspekten) och hur det ska ske rent praktiskt.
Fysisk tenta/tenta på plats?
Folk som bor tillsammans samt de som har längre skrivtid – hur hanterar man
dessa frågor?
Pauser under tenta – bra eller dåligt?

11. Utskottspresentation
Diskussionspunkt

Jacob Nittmar meddelar att vi i Studieutskottet gärna får skicka in en
utskottspresentation (bild och en text om vad ämbetet innebär) om vi vill. Mer
information om detta finns internt i Slack.
12. Arbetsgruppen för stress
Informations-/Diskussionspunkt

Bakgrund: På nästa möte med arbetsgruppen får kåren möjlighet att sätta agendan. Vi
kan ta fram konkreta förslag för diskussion på mötet. Förslag på sådana konkreta förslag
mottages tacksamt!
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-

-

Systematiskt studiemiljö-arbete. Studievägledning/prefekten – ej tillräckligt? En
stående arbetsgrupp eller delegera till en stående sammanslutning.
Rapporten tar fram delmål/punkter som ska återkopplas och följas upp på
lämpligt sätt.
Vad kan vara stressande? Hög arbetsbelastning, examinationer,
utbildningskultur, oklarhet kring vad som förväntas av en pga. bland annat
bristande återkoppling,/vad som ska göras. Öka stödet/stödfunktioner som
pilotprojekt och metod/pluggstugor. Behöver inte nödvändigtvis vara JF som står
för dem, kanske borde vara en del av utbildningen.
Mer systematisk återkoppling, ex. en digital liggare.
Mer planering kring hur mycket tid man ska lägga på seminarium/ex. vad är
överkurs och vad är inte det/ändra upplägget så det blir mindre omfattande samt
schemafrågor. Exempel: Det önskas mer tydligt, ex. att en vecka alltid ska vara
fri från seminarium eller liknande samt kanske rensa i seminarie-materialet så att
eleverna hinner med/eller att det förekommer något uppsamlingstillfälle.

13. Corona
Diskussion

Beslut om fortsatt distansundervisningen har tagits fram tills 31 maj, beslut avseende
tentaveckor har inte tagits ännu. Rekommendationer att studenterna hemma kvarstår.
14. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning

-

-

Corona: Se punkt 13 i protokollet.
Stress och psykisk hälsa: Arbetet flyter på, det var ett möte för en vecka sen med
fakulteten där studenterna fick framföra sina åsikter – uppskattat av dem som var
där även om det var rätt få närvarande. Katjas föreläsningsserie är igång (ett
samarbete mellan JF och institutionen). Arbetsgruppernas arbete fortsätter som
vanligt.
Sekretesskrivelsen: Ligger på is för närvarande. Kanske faller inom
arbetsgruppernas arbete istället (ALV).
Studieplatser på JB och övriga lokalfrågor: Fortsatt dialog. Biblioteket har tänkt
att förlänga sina öppettider inom snar framtid.
Studentlärare/pilotprojekt: Funkar bra på T1, förhoppningen är att få in det som
ett stående inslag. Fortfarande i startgroparna på T5.
Mål och strategier: Arbetet fortskrider. En skrivelse om hållbarhet är på gång.

15. Övriga ärenden

-

Uppsala universitet – utmärkelse till Eva Åkessons ära för studentinflytandet.
Diskussion om vi vill vara med på ett hörn avseende detta. Det finns goda
möjligheter för oss att vara med på det. I så fall är utskottet överens om att det ska
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ske kårerna tillsammans men att vi inte behöver vara uppdagande. Arvid hör sig
för med UUFS.
-

Avslutningsbudget finns som presentskortsform på Svenssons krogar på Ihre att
hämta för alla, gäller 2021 ut.

16. Ordet fritt
Det meddelas att PM-informationen/uppgiften på T4 är lite otydlig. Dels svårt att hitta
relevanta källor på internet och svårt att veta vilken mall som ska användas. Orosmoment
som är onödigt stressande. Arvid Bertilsson hör av sig till kursföreståndarna för T4.
17. Mötets avslutande
Avslutas 19.04.
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