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PROTOKOLL 
STUDIERÅDET DEN 27 SEPTEMBER 2021 

Kallade 
My Darling,    Ordförande Studieutskottet 

Herman Wedel,   Vice ordförande Studieutskottet 

Sergio Ayoub,    Vice ordförande Studieutskottet 

Hilda Johansson,  Ledamot 

Arvid Bertilsson,   Ledamot 

Anna Drogou,    Ledamot 

Johanna Gustavsson,   Ledamot 

Simon Jonsson,   Ledamot 

Jonatan Skagerberg,   Ledamot 

Sofia Stigson,    Ledamot 

Kamila Mazurkiewicz,  Ledamot 

Johan Håård,    Ledamot 

Matilda Schnürer  Ledamot 

Irma Flores   Ledamot 

Emilia Wallin   Ledamot 

Alva Johansen,   Ordförande Juridiska Föreningen 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 17:32. 

  

2. Val av justerare 

Förslag: Sergio Ayoub. 

 

Rådet beslutar  

Att välja Sergio Ayoub. 

 

3. Val av mötesobservatör 

Förslag: Sergio Ayoub. 

 

Rådet beslutar  

Att välja Sergio Ayoub. 

 

4. Adjungeringar 

-  
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5. Godkännande av kallelseförfarandet 

Rådet beslutar 

Att godkänna kallelseförfarandet. 

 

6. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll är ej färdigjusterat. 

 

7. Fastställande av dagordning 

p.14 studentrepresentant till rekryteringsgruppen föreslås läggas till. 

 

Rådet beslutar 

Att ändra dagordningen för att lägga till p. 14 Rekrytering av 

studentrepresentant till valberedning. Tidigare punkter 14—17 har ändrats till 

nuvarande 15—18.  

 

8. Protokollföring av tagna PC-beslut 

Inga beslut per capsulam har tagits. 

 

9. Meddelandepunkter 

Alva meddelar 

– Jag har varit på internat samt möte med fakultetsnämnden. Under internatet 

diskuterades förslag till verksamhetsplan för 2022 utifrån mål- och strategier. 

– Varit i kontakt med intendenten på Gamla torget och fått besked om att 

mikrovågsugnarna på Munken och Gamla Torget kommer att ställas tillbaka 1/10. 

Inga mikrovågsugnar på JB dock, ytan i källaren kommer att möbleras om till 

studerandeutrymme i stället. 

– Basgruppsmentorerna på T1 har haft sin första träff med studenterna och projektet 

rullar på bra. Den andra träffen sker under v. 42. 

– Inlett samtal med nya vice ordförande för Rindi om avtal avseende juridiskt grundår 

på Gotland, ett arbete som påbörjades förra verksamhetsåret. 

– Drivit studentärenden. 

– Varit på utbildningsutskottsmöte. Diskuterade corona, undervisningen och 

verksamhetsplanen för 2022. Diskuterades vilka åtgärder som kan vara lämpliga att ta, 

inga konkreta beslut togs. 

 

My meddelar 

– Även jag har varit på möte med fakultetsnämnden. 

– Jag har haft möte med biblioteksgruppen där vi planerat arbetet inför det kommande 

året.  
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Herman och Sergio meddelar 

– Parat ihop mentorer med adepter. Mejl planeras utgå imorgon. 

 

Herman meddelar 

– Varit på slutkursråd med T5. Bra samtal, inget extraordinärt skedde. 

 

 

10. Enkätundersökning avseende utbildningen “efter” pandemin 

Informationspunkt 

Föredragande: My och Alva 

Konkreta åsikter behöver samlas in från studenter angående hur de vill att 

utbildningen ska se ut efter pandemin. Dessa kan bidra till underlag för vilka frågor 

rådet och kursledningarna ska driva. En enkät bör vara lämpligast sätt att samla in 

dessa åsikter på. En tanke är att skapa en arbetsgrupp som kan ta fram en enkät, gärna 

någon gång under oktober. Fråga till rådet om någon vill ordna denna enkät. Irma, 

Matilda, Anna, Johan, Alva och My uppdras att göra detta. 

 

11. Juridiska fakultetens verksamhetsplan 2022 

Informationspunkt 

Föredragande: Alva  

Se bilaga “Mål och strategier för Juridiska fakulteten” 

 

Beslut ska tas om ny verksamhetsplan den 6e november. På internatet lades fram vad 

de olika ledamöterna såg som viktigt, vilket också diskuterades under 

utbildningsutskottsmötet. Alva undrar om det är något särskilt som rådet vill se i 

verksamhetsplanen. Rådet diskuterade och framförde följande: 

• En översyn av juristprogrammet, som varit utformat på samma sätt sedan 90-talet. 

Det är dags för mer genomgripande förändringar av det allmänna och pedagogiska 

upplägget. 

• Att fortlöpande utveckla lärares kompetens, att doktorander och lärare får stöd för 

att säkerställa att de håller god pedagogisk kompetens. Att dialog med studenter 

förs för att kunna motverka stress, samt tydligare veta vad som förväntas av en 

som student. 

• Att jobba för utförlig och konkret återkoppling på examinerande moment. 

Diskussion fördes angående lämpliga sätt att göra detta på. Ett som togs upp var 

användandet av en digital portfolio som rättande lärare skulle ha tillgång till, 

bestående av studentens samtliga promemorior på juristprogrammet. Detta som ett 
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medel för att se hur studenten utvecklats och vad den fortsatt behöver arbeta på. 

Dock kan ett problem med en sådan portfolio vara att lärare färgas i sin 

bedömning. Idén har i vilket fall framförts till kursledningarna tidigare och de är 

medvetna om den. 

 

Sist fördes en diskussion kring digitaliseringen, bland annat gällande datorförbudet. 

En enkät om datorförbudet har gjorts tidigare och antalet studenter som var för 

respektive emot datorförbudet var relativt lika. En sådan enkät kan behövas göra igen 

efter distansundervisningen. 

 

 

12. Ett utökat universitetsbidrag 

Informationspunkt 

Föredragande: My  

 

JF har fått ett utökat kårbidrag vilket delvis är öronmärkt åt studiebevakningen. Fråga 

till rådet om idéer på hur dessa pengar ka användas. Arvoderade föreläsningar och 

studieplatser på Jontes har redan diskuterats i styrelsen. 

• Att tillsätta ett studerandeskyddsombud som ska verka i juridiska fakulteten. 

• Högre arvoden till basgruppsmentorer och studenthandledare på T1 respektive T5. 

• Arvodering av studieutskottsmedlemmar. 

 

13. Studium 

Informationspunkt 

Föredragande: Alva 

Alva sitter med i en grupp som diskuterar digitalisering (olika folk från universitet, 

bland annat de som håller på med studium). Fråga till rådet om vad som kan förbättras 

med studium. 

• Att kodnummer just nu läggs i poäng, vilket är förvirrande och onödigt. 

• Några av rådets medlemmar framför att det studium är rörigt och svårnavigerat. 

Skulle behövas snabblänkar för att ta sig fram lättare, exempelvis till schemat. 

• Det går inte att se information om andra kurser än de man själva går, vilket man 

kunde på studentportalen. 

• Att man endast har tillgång till bibliotekstjänsterna och studentmejlen genom 

studentportalen. 
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14. Tillsättning av representant och suppleant till rekryteringsgruppen 

Beslutspunkt 

Representant och suppleant till rekryteringsgruppen valdes ej på föregående möte och är 

därför med på dagordningen igen. 

 

Rådet beslutar att 

Tillsätta Kamila Mazurkiewicz som representant till rekryteringsgruppen. 

Tillsätta Johan Håård som suppleant till rekryteringsgruppen. 

 

15. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning  

Nuvarande punkter på bevakningslistan diskuteras kort. Corona omnämns. 

Uppstartsprogrammet rullar på. Ett antal punkter (tillsättande av studentrepresentantposter, 

lokalfrågor - studieplatser på JB och mikrovågsugnar, enkät) läggs till på listan. 

 

 

16. Övrigt 

• Fotografering av terminsskyddsombud för bilder på hemsidan ska ske snart. 

• Föregående möte frågades rådet vilka frågor de ville driva under det kommande året. 

Dessa var:  

- Att verka för en förändrad attityd på programmet gällande plugg- och betygshets, 

särskilt på T1, T3 och T6, vilket bland annat kan göras genom att påverka 

kursledningarna. 

- Mer pengar till fakulteten. Fakulteten får just nu väldigt lite pengar då 

juriststudenter inte anses kosta så mycket att utbilda. För att få en bättre 

utbildning behövs antalet studenter minskas eller mer pengar tillföras. Det senare 

alternativet är bättre. 

- Ökad närvaro på lantmäteriprogrammet 

• Alva har haft möte med Marianne som är ansvarig för lantmäteriprogrammet. Hon 

önskar att genom rådet få kontakt med studenter som kan sitta med vid 

kvalitetssäkring av utbildningen och programrådsmöten. Alva ser inga formella 

hinder för att vi ska skicka representanter till deras programråd. Emilia och Alva 

åtar sig detta. 

• Under föregående möte bad My rådet att se om det finns något i arbetsordningen 

som behöver ändras på. My vill i och med att mötestiderna ändrats göra en ändring 

i punkt 12.1 gällande utskick av dagordning. Detta ska beslutas om per capsulam 

eller vid nästa studierådsmöte. 
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17. Ordet fritt 

-  

 

18. Mötets avslutande  

Mötet avslutades kl. 19:01. 


