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Handelshögskolan vid Göteborgs universitet  
Vasagatan 1, Box 600, 405 30 Göteborg 
031 786 00 00 
www.gu.se/handelshogskolan  info@handels.gu.se 
 

UTBILDNINGSUTSKOTTET 
 
Datum: 2022-11-15 
Tid: 14.00-16.00 
Plats: Zoom 
Närvarande: Ämneskoordinatorerna (nedan kallade ÄK): Jhonnie Kern (Civilrätt), Erik 

Björling (Rättsvetenskap, Straffrätt och Processrätt) 
Lena Björk (Studievägledare) 
Studentrepresentanter: Eliaz Utbult (JF), Wilma Markholm (JF), Tamara 
Chibain (FEMJUR) och Robin Nappo (oberoende) 
 

Frånvarande: 
 
 
Övriga:  

ÄK Gabriella Arguello (Internationell rätt), ÄK Patrik Emblad (Skatterätt), ÄK 
Aron Westholm (Offentlig rätt), studievägledare Cecilia Flodén samt Ulrik Lork 
(Externa relationer)  
 

Ordförande: Ann-Sophie Sallander (viceprefekt med ansvar för utbildning på grund- och 
avancerad nivå) 

   
Protokollförare: Ylva Benson (studierektor) 

 

Dagordning Beskrivning Anteckningar/åtgärder 

§ 1  Fastställande av dagordningen. UU fastställer dagordningen. 

§ 2  Val av justeringsperson Lena Björk utses till justeringsperson. 

§ 3  Justering av 
protokoll/minnesanteckningar från 
föregående möte. 

Protokollet godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
Det antecknas att UU diskuterat frågan om 
barn i undervisningen mer utförligt än vad 
som framgår av tidigare protokoll.  
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§ 4  Ordförandebeslut  * Det antecknas att ordföranden/proprefekt 
utöver beslut om tillgodoräknanden och 
anpassningar eventuellt kan komma att 
besluta om förlängd tid för 
examinationsbedömning avseende Kredit-
och exekutionsrätt (HRO560) p g a 
omfattande examinationsunderlag. 
Fraktionslärarna tar ansvar för dels sina 
fraktioner, dels delar av gruppen 
omregistrerade i Gamla Älvsborg. 
Studentgruppen är informerad om den 
förlängda examinationsbedömningen.  
 
* Det antecknas att kursen Skatterätt med 
redovisning (HRO700) med stor 
sannolikhet kommer ansöka om förlängd tid 
för examinationsbedömning till våren 2023 
då vi ser att vi sannolikt kommer ha många 
studenter på kursen. 
 

§ 5  Information från 
studentrepresentanterna 

* JURO-möte. JF uppger att de varit på 
JURO-möte där man bl a diskuterat 
studenthälsa och digitala tentor. I Umeå har 
man valt att öppna upp JUNO på 
Disatentor.   
 
Åtgärd: Ordföranden får i uppgift att se 
över om även vi skulle kunna öppna upp 
JUNO på tentor när så skulle kunna vara 
möjligt.   
 
* Studieplatser. JF undrar om studenterna 
på termin 1 fått information om studieplatser 
på Pustervik.  
 
Åtgärd: Ordföranden ska se till att 
information om studieplatserna läggs ut på 
Canvas. Frågan om öppnande av 
föreläsningssalar pågår.  
 
* Olikheter i Canvasanvändningen  
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Studentrepresentanterna uppger att 
studenter upplever att lärare på GJM och 
Offentlig rätt använder Canvas mycket 
olika, vilket skapar förvirring.  
 
Åtgärd: Ordföranden uppger att man på 
Offentlig rätt använder sig av moduler på 
Canvas. Den utbildningsgenomgång 
ledningen hade önskat skulle ha 
genomförts under hösten, har tyvärr ännu 
inte hunnit ges, men förhoppningen är att vi 
ska hinna med det under våren 2023. De 
två kursansvariga på termin 1 bör kanske 
diskutera hur övergången på Canvas från 
kurs 1 till 2 kan ske bättre.  
 
* Det antecknas att studenterna på termin 
1 hade önskat att inslaget med 
studieteknik på SMART jurist gavs under 
GJM istället för Offentlig rätt.  
 
Åtgärd: Ordföranden ska tala med Martin 
Amnell/Ulrik Lork om detta önskemål.  
 
* Miljörätt  
Det antecknas att JF fått in synpunkter på 
att Miljörättsavsnittet borde vara mer 
omfattande på programmet.  
 
Åtgärd: Ordföranden tar med sig 
synpunkten till det framtida 
juristprogrammet.  
 
* Det antecknas att kursansvarigas 
deltagande i och med kursutvärderingarna 
varierar kraftigt. Alltjämt saknas t ex 
kursrapporter för någon grundkurs från förra 
läsåret.   
 
Åtgärd: Ordföranden påpekar att vi har en 
ordning för utvärderingar men att denna 
behöver påminnas våra lärare. 
Ämneskoordinaterna får gärna påminna om 
innehållet i styrdokument GU 2022/726. 
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* Omläggningen på termin 3 verkar ha 
fallit väl ut uppger JF.  
 
* Behovet av regelbundna raster diskuteras.  
Åtgärd: Ordföranden talar med nu berörd 
lärare. 

§ 6  Ev. information från 
ämneskoordinatorerna 

* Det antecknas att en policy (GU 
2022/3177) antagits rörande barns närvaro 
vid undervisning på Juridiska institutionen. 
UU diskuterar ämnet ånyo, men 
sammantaget är UU enigt om den 
avvägning som gjorts mellan å ena sidan 
studenter och lärares önskan att inte bli 
störda, studenter med särskilda behovs 
behov att inte bli störda vägs, mot å andra 
sidan ev. föräldrars önskan att ta med sina 
barn är välavvägd. Policyn ger föräldrar 
möjlighet att vid mycket speciella fall kunna 
ta med ett barn på undervisning om 
godkännande ges av proprefekt i förväg. En 
uppföljning av policyn ska ske om ett år. 
Det antecknas att barn som är sjuka och av 
den anledningen inte får vara delta i 
barnomsorg aldrig bör delta i undervisning 
på universitetet p g a att vi har studenter 
med dåligt immunförsvar.  
 
UU diskuterar möjligheten att använda 
Zoom för den förälder som inte beviljas 
dispens att ta med sina barn till 
undervisningen. UU konstaterar att 
nyttjande av Zoom förvisso kan vara bra för 
den enstaka studenten, men kan få 
konsekvenser för undervisningen i stort. Det 
antecknas att det upplevs svårt att vara 
hybridlärare.  
 
Det antecknas att policyn nästa gång kan 
förtydligas med att undantag kan ges för 
enstaka tillfällen. 
 
Även lärare måste göra överväganden om 
det är lämpligt att ta med egna barn till 
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undervisningslokalen p g a ovan nämnda 
orsaker.  

§ 7  Ev. information från 
studievägledarna. 

* Studievägledaren berättar att riktlinjerna 
för förlängd tid justerats något. 
 
* Det antecknas att informationsträffar 
rörande utlandsstudier kommer ges fr o m 
International Day 21 november 2022 och 
fram till sista ansökningsdag 1 februari 
2023. Det antecknas att en översyn hur vi 
bättre ska kunna samarbeta med 
International Office ska göras. 

§ 8  Information/frågor från externa 
relationer  

* Ulrik Lork är inte närvarande.  

§ 9  Information/frågor från studierektor  * Studierektor berättar det kommer att 
genomföras en rikstäckande 
enkätundersökning bland juristarbetsgivare. 
Enkäten ges i samarbete med övriga 
juristorter. En liknande undersökning 
genomfördes senast 2006.  
 

§ 10  Information/frågor från 
ordföranden 

* Ordföranden berättar att 
bedömargruppens rapport nu finns på 
Teams. Ev. synpunkter från UU kan skickas 
in till ordföranden senast 21 november 
2022. Återkoppling av bedömargruppen 
äger rum den 22 november 2022. En 
åtgärdsplan kommer därefter att upprättas 
vilken kommer tas upp i UU, GAN och IR 
innan den lämnas över till 
Fakultetsstyrelsen senast 16 januari 2023.   
 
Vidare informerar ordföranden om det möte 
som hållits med bl a ansvariga för 
tentamenssalen 7 november 2022. Vid 
mötet tog man upp bekymmer med 
borrningar, avsaknad av internet periodvis, 
högt talande tentamensvakter, tekniska 
bekymmer men även behovet av olika 
storlekar på öronproppar. Det antecknas att 
salstentamen ofta skapar mycket stress hos 
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framförallt juriststudenter. UU diskuterar hur 
man ska arbeta med att minska denna 
stress. Det antecknas att ansvariga 
examinatorer fyller en mycket viktig funktion 
när de är närvarande i tentasalen.   
 
* Ordföranden redogör för de kurser som p 
g a inaktivitet inte längre ges som ska 
läggas ned i LADOK, se bilaga.   
  

§ 11  Kursplaner, litteraturlistor m m * Kursplanen för Innovationsrätt (HRS087) 
ska justeras då behörighetskravet inte 
överensstämmer i den svenska och 
engelska versionen. Kursen har tidigare 
aldrig givits varför justering kan ske.  
 
* Litteraturlistan avseende Skatterätt med 
redovisning justeras i enlighet med 
kursansvarig Bo Svenssons önskan efter 
genomförd kursutvärdering. Det är boken 
Konstitutionell Skatterätt som stryks från 
litteraturlistan.  
 
Det antecknas att ämneskoordinatorerna 
fått i uppgift att vid tillfälle följa upp priset på 
befintliga litteraturlistor. Det är även klokt 
om man kan säkerställa att litteratur 
återanvänds såsom t ex 
redovisningslitteratur m m. 
 
Slutligen tas kursplanen för Shipping Law 
(HRS520) upp för justering till våren 2024. 
UU uppger att det finns frågetecken samt 
att begreppet exchange students är att 
föredra samt att ECTS-tabellen tas bort. 
 
Påminnelse till ämneskoordinatorerna från förra UU-mötet: samtliga 

lärare som önskar göra justeringar av kursplan eller litteraturlista 

bör skriva en kortare motivering till ordföranden inför mötet. Syftet 

är att förenkla för ledamöterna att ta till sig ändringar och tillägg. 

§ 12  Kursrapporter och kvalitetsarbete  * Ordföranden uppger att arbetet med 
kursutvärderingarna fortsätter. 
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§ 13  Övriga frågor  Det antecknas att JF har årsmöte med 
nyval av studentrepresentanter äger rum 5 
december. Ordföranden uppmanar SAMO 
att gärna ta med sina efterträdare till 
januarimötet.  

Nästa möte äger rum på plats den 6 december 2022 kl 13.00-15.00. 

Vårterminens möten: 

24 januari kl. 14.00-16.00 

21 februari kl. 14.00-16.00 

28 mars kl. 14.00-16.00 

25 april kl. 14.00-16.00 

23 maj kl. 14.00-16.00 

 

Digitalt godkänd 2022-11 

 

Ylva Benson  Ann-Sophie Sallander Lena Björk    

Protokollförare  Ordförande  Justeringsperson 


