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PROTOKOLL

STUDIERÅDSMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN
17:30.

I

UPPSALA

KALLADE:
Ordförande:
Utbildningsansvarig tillika sekreterare:
Vice ordförande studieutskottet:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

1§

DEN

2022-09-12

KL.

Isak Sandell
Albin Högberg
Irma Flores
Benjamin Altman
Tova Backman
(t.o.m. punkt 9)
Adam Rämmal
Ofelia Ghomri
Maja Palomaa
Rebecka Kvist
Lovisa Loveby
Tom Ginzburg

MÖTETS ÖPPNANDE
Isak Sandell öppnade mötet 17:33.

2§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Rådet beslutade
Att
välja Adam Rämmal till mötesobservatör.

3§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick 2022-09-05 i enlighet med kallelseförfarandet.
Rådet beslutade
Att
godkänna kallelseförfarandet.

4§

ADJUNGERINGAR

5§

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Rådet beslutade
Att
fastställa föreslagen föredragningslista.

6§

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Rådet beslutade
Att
bordlägga frågan till nästa möte.

7§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Vice ordförande för studieutskottet meddelar:
 Jag har varit på slutkursråd med T6. Det var bra stämning. Det är möjligt
att det kursledningens sammansättning förändras inom en snar framtid.
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Jag uppmanar alla att söka till Uppstartsprogrammet, det behövs både fler
adepter och mentorer.

Ordförande meddelar:
 Har haft möte med utbildningsutskottet.
kursrapporter.
 Studieutskottet har haft en kickoff.

8§

PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT

9§

BESLUTSPUNKT:

VAL

AV

Där

diskuterades

SUPPLEANT

två

TILL

REKRYTERINGSGRUPPEN
Rådet beslutade
Att
välja Tova Backman till suppleant i rekryteringsgruppen.

10 §

GENOMGÅNG OCH DISKUSSION AV ÅSIKTSPROGRAMMET
Bilaga: Åsiktsprogrammet
Vice ordförande för studieutskottet berättade om vad som gjordes under den
senaste uppdateringen av åsiktsprogrammet.
Därefter gick rådet igenom och diskuterade JF:s åsiktprogram. Diskussionen
gällde både vad som fanns i åsiktsprogrammet och vad som eventuellt
saknades.
Möjligheterna till praktik diskuterades. Det lyftes att det ges ganska sparsamt
med praktik under utbildningen. Några ansåg att det ges för lite praktik inom
ramen för juristutbildningen, och att mer praktik hade varit önskvärt. Vissa
valbara fördjupningskurser på juristprogrammet erbjuder dock praktik och det
finns en möjlighet att kombinera sitt uppsatsskrivande med praktik.
På lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning finns det inga möjligheter till
praktik över huvud taget. Möjlighet till praktik önskades också för
lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning.
Examensarbetet var något som diskuterades. Fakulteten kommer se över
upplägget för examensarbetet. Nu finns det fem perioder man kan skriva sitt
examensarbete under. I dagsläget kan man exempelvis skriva sitt
examensarbete över sommaren, vilket är något som fakulteten tänker diskutera
och undersöka närmare. Fakulteten funderar också på att se över systemet med
att kombinera praktik och uppsatsskrivande. Flera i rådet lyfte då aspekten att
det kan vara bra att arbeta med frågan under terminen. Exempelvis genom att
ta fram statistik över hur många som skriver sina uppsatser över sommaren.
Kan också vara bra att se över åsiktsprogrammet angående examensarbetet.
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Det står i åsiktprogrammet att ”utbildningens syfte ska vara bildning och
förberedelse för arbetslivet”. Det står också i åsiktsprogrammet att
”utbildningen ska ha en tydlig koppling till arbetslivet, exempelvis genom
praktikperioder, studiebesök och externa föreläsare från olika delar av
arbetslivet”. De enda arbetsgivarna studenterna på lantmäteriprogrammet med
juridisk inriktning är dock Lantmäteriet, kommunen och Sweco. Det hade varit
önskvärt om studenterna fick se mer av möjligheterna på arbetsmarknaden. Det
hade varit bra för att förbereda studenter bättre inför arbetslivet att få träffa fler
arbetsgivare.
Något som rådet tog upp och diskuterade var feedbacken på PM. Många
studenter upplever att kvaliteten på feedback och handledning beror på vem
som rättar ens PM. Det kan uppfattas som orättvist. Rådet diskuterade om det
möjligtvis borde finnas en viss minimistandard över hur mycket feedback och
handledning man får på sina PM under utbildningen.
En ledamot av rådet lyfte upp seminarieuppgifterna. De kan av många
studenter upplevas som ganska teoretiska. Exempelvis får man inte se ett
riktigt avtal under utbildningen. Lite mer konkreta och verklighetsbaserade
seminarieuppgifter hade varit en möjlighet.
Det står i åsiktprogrammet att ”sokratiska lektioner är ett bra inslag i
utbildningen”. Nu har det tagits bort som moment på T3. Det bör studierådet
eventuellt utvärdera.

11 §

ÖVERSYN AV JURISTPROGRAMMET
Det kommer att ske en extern och en intern översyn av juristprogrammet i
Uppsala
Den externa översynen kommer bland annat innefatta intervjuer med personer
som studerar på juristprogrammet i Uppsala, dessa intervjuer kommer gå av
stapeln v. 45. Mer information kommer att presenteras framöver.
Den interna översynen sker här i Uppsala och Isak Sandell sitter med i en
arbetsgrupp för det. Det kommer också att tillsättas två studentrepresentanter
till en undergrupp. Eventuellt kommer två representanter från studierådet att
väljas ut. Mer information kommer att presenteras framöver.

12 §

GENOMGÅNG AV JURIDISKA FAKULTETENS VERKSAMHETSPLAN
Bilaga: Verksamhetsplan 2022 – Juridiska fakulteten
Juridiska fakultetens verksamhetsplan gicks igenom och diskuterades. En ny
sådan kommer att tas fram av fakulteten för verksamhetsåret 2023.
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13 §

FRÅGOR ATT DRIVA UNDER TERMINEN
Många intressanta frågor togs upp och det finns en målsättning att driva lite
konkretare frågor än föregående år för att därmed kunna få mer gjort.
Potentiella frågor att driva:
 Praktik.
 Arbetsmiljö – psykisk hälsa.
 Examination och lärarledda timmar.
 Lantmäteriprogrammet.
 Seminarieutbildningen
(anteckningsstöd
seminarieuppgifter).

14 §

och

verklighetsbaserade

TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPPER
Rådet beslutade
Att
uppdra åt Albin Högberg att ta fram ett excelark, där ledamöter av rådet
kan visa intresse för olika arbetsgrupper.

15 §

ÖVRIGA PUNKTER
Uppstartsprogrammet.
Uppstartsprogrammet diskuterades.
Utbildning och kickoff
JF har utbildning och kickoff på lördag. Alla i studierådet uppmanas att
komma dit.

16 §

ORDET FRITT

17 §

MÖTETS AVSLUTANDE
Isak Sandell avslutade mötet 18:54.
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