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PROTOKOLL 
STUDIERÅDET DEN 21 MARS 2022 

Närvarande 
My Darling,    Ordförande Studieutskottet 
Herman Wedel,   Vice ordförande Studieutskottet 
Sergio Ayoub,    Vice ordförande Studieutskottet 
Anna Drogou,    Ledamot 
Johanna Gustavsson,   Ledamot 
Jonatan Skagerberg,   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. 17:35. 
 

2. Val av justerare 
Förslag: Johan Håård 
 
Rådet beslutar 

Att välja Johan Håård till justerare.  
 

3. Val av mötesobservatör 
Förslag: Herman Wedel 
 
Rådet beslutar 
 Att välja Herman Wedel till mötesobservatör.  
 

4. Adjungeringar 
-  
 

5. Godkännande av kallelseförfarandet 
Kallelsen utgick den 16/3-22 vilket inte är i enlighet med kallelseförfarandet. 
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Rådet beslutar 
 Att godkänna kallelseförfarandet trots det.  
 

6. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är justerat.  

 
Förslag: Att lägga de tidigare mötesprotokollen (2022-02-07) och (2022-02-28) till 
handlingarna.  
 
Rådet beslutar 
 Att lägga föregående mötesprotokoll (2022-02-07) och (2022-02-28) till handlingarna.  
 

7. Fastställande av dagordning 
Förslag: Att ta bort punkt 12 och tillskriva en ny punkt 12 med rubriken ”tillsättande av 
studentrepresentant i granskningsgrupp för utbildningsutvärdering”. 
 
Rådet beslutar 
 Att ta bort punkt 12 och tillskriva en ny punkt 12 med rubriken ”tillsättande av 
studentrepresentant till granskningsgrupp för utbildningsutvärdering”. 
 

8. Protokollföring av tagna PC-beslut 
-  

 
9. Meddelandepunkter 

 
My meddelar: 
Har varit på fakultetens utbildningsdag tillsammans med Irma och My. Tillsammans har de 
framfört åsikter som ska tas upp eller beaktas beträffande projektet om översyn i 
juristprogrammet men även utbildningsutvärderingen (se nedan). Alva och My har även haft 
möte och diskuterat med utbildningsutskottet kring översynen av juristprogrammet.  
 
Alva meddelar:  
Har varit på universitetets dekandag något, vilket varit en spännande dag med mycket 
diskussioner om rankning och europeiska samarbeten. Alva meddelar även att till HT22 ska de 
tidigare läsesalarna på Munken övergå till läsesalar från att tidigare ha varit seminariesalar.  
 
UUFS har haft styrelsemöte, inget särskilt att meddela men arbetet fortskrider, exempelvis sitter 
Alva med i en arbetsgrupp för psykisk ohälsa och studenternas fysiska arbetsmiljö.  
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JF har beviljats kårstatus den 18:e februari, avseende Juridiska fakulteten med undantag för 
Campus Gotland, för perioden 1 juli 2022 till 30:e juni 2025.  
 
Jonatan meddelar:  
Var på slutkursråd på T1, den enda kritiken som lyftes kring seminariesalarna på Munken är att 
de varit undermåliga men dessa salar ska nu övergå till läsesalar. I allmänhet var T1 rätt nöjda.  
 
Herman meddelar: 
Varit på slutkursråd på T5, åsikter om mängden material som behövde skrivas ut inför tentamen 
men även undermålig mängd av redovisningsrätt. Har även varit på möte med 
studieförbättrande gruppen.  
 
Irma meddelar: 
Varit på mitterminskursråd på T6, mycket nöjdare än vanligt. Akehurst ska bytas ut till en annan 
bok.  
 

10. Återrapportering från arbetsgrupperna för studierådets fokusfrågor 
Informationspunkt 

 
Arbetsgruppen för psykisk hälsa 
Diskuterar rådets ställning till enkätrapporten. Rådet är fortfarande för att fortsätta arbeta med 
rapporten men vill ta ställning till slutprodukten innan det skickas ut. Rådet vill fortsätta arbeta 
med rapporten och bearbeta den i samråd med FEMJUR. Rådet kommer inte stå bakom en 
rapport som inte röstas igenom av rådet. Rådet diskuterar om fler ledamöter av rådet behöver 
tillsättas för arbetsgruppen. Irma, Jonatan, My och Alva kan tänkas gå ihop som en arbetsgrupp 
som läser rapporten och lämnar synpunkter som kan lämnas till den aktuella arbetsgruppen för 
psykisk hälsa där Johan, Johanna och Anna är med i så de kan föra vidare det till FEMJUR vid 
nästa möte. Alternativt förfara enligt något annat tänkbart alternativ. 
 
Arbetsgruppen för arbetsmiljö och resursfrågor 
Ska arbeta vidare kring kostnad för kurslitteratur och kompendier. Beroende på respons från 
fakultetens sida har arbetsgruppen olika handlingsplaner.  
 
Arbetsgruppen för ökad närvaro på lantmäteriprogrammet 
Delat upp arbetet. Emilia har kollat upp möjligheterna för att lästa på mastersnivå, men 
studieenheten hade för hög arbetsbelastning just nu så ingen information kunde ges ut.  
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Arbetsgruppen för utbildningen framöver 
Har inte setts än. Ett möte är inplanerat.  

 
11. Översyn av juristprogrammet 

Diskussionspunkt 
 
Dels översyn av juristprogrammet som fakultetsnämnden själva skrivit i verksamhetsplanen, 
dels utbildningsutvärderingen som universitetet kräver att alla program/institutioner/fakulteter 
gör. Översyn av juristprogrammet har fakulteten beslutat att göra själva. Översynen har inte 
kommit igång än, men inför översynen behöver vi veta vad rådet å hela Juridiska föreningens 
vägnar vill lyfta fram och vad vi kollektivt tycker om olika programrelaterade ämnen.  
 

12. Tillsättande av studentrepresentant till granskningsgrupp för utbildnings-
utvärdering 
Information/diskussionspunkt/beslutspunkt 

 
Dels översyn av juristprogrammet som fakultetsnämnden själva skrivit i verksamhetsplanen, 
dels utbildningsutvärderingen som universitetet kräver att alla program/institutioner/fakulteter 
gör. Steg ett är att utse granskningsgrupp, steg två är att göra utvärdering och det ska vara klart 
i september. I granskningsgruppen kommer det vara externa parter som inte kommer från 
juridiska fakulteten. Studierådet ska tillsätta denna studentrepresentant som också måste vara 
extern samt juriststudent men inte studera vid UU. 
 
Förslag: att uppdra Alva att söka efter en lämplig kandidat till granskningsgruppen. 
 
Rådet beslutar 
 Att uppdra Alva att börja söka efter en lämplig kandidat till granskningsgruppen. 
 

13. Tillåtet material på tentamen 
Diskussionspunkt/beslutspunkt 

 
Frågan har diskuterats tidigare. Rådet vill göra något, exempelvis en kortare undersökning.  
 
Förslag: att rådet tillsätter en enkätgrupp för att kartlägga frågan om tillåtet material på 
tentamen och sedan tar ställning därefter. 
 
Rådet beslutar  
 Att tillsätta en enkätgruppen i enlighet med förslaget. 
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Förslag: att tillsätta Irma och My till enkätgruppen.  
 
Rådet beslutar  
 Att tillsätta Irma och My till enkätgruppen.  
 

14. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning  
 
FEMJUR 
Se ovan; arbetet fortsätter. 
 
Corona 
Står kvar till 1 april och ser om något händer därefter. 
 
Arbetsgrupp för utredning av betygssystemet 
Är på paus. 
 
Vice ordförande 
Uppstartsprogrammet rullar på, ska planera kickoff-kväll med Lindahls.  
 
Studiebevakare 
Munken görs om till läsesalar. 
Varmt på GT.  
Rådet är positiv till ett pentry i den fristående Munken hus 4.  
 
Studentlärare T1 och T5 
T1 är tillsatt. 
T5 har strukits denna termin. Fråga om det är studerandeförbättrande gruppens ansvar att 
eventuellt hantera denna del framöver. 
 
Riktlinjer kursråd och publicering av protokoll 
Alva ska ha utkast inför nästa möte.  
 
Enkätgruppen 
Se ovan; ny enkätgrupp tillsatt. 
 
Arbetsgrupp arbetsmiljö och resursfrågor 
Se ovan.  
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Arbetsgrupp utbildning framöver 
-  
 
Arbetsgruppen lantmäteriprogrammet 
Se ovan. 
 
 

15. Övrigt 
- 
 

16. Ordet fritt 
- 

 
17. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 19:17. 
  

 


