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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 30

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 63

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen, som i viss mån har historisk förankring beaktat att möjlighet till praktik möjliggjordes även
inom det Rättsvetenskapliga programmet, ges nu för första gången i denna form inom
Juristprogrammet.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-06-24

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Praktik: Juridik, 7.5 hp (JPA001)
Kursansvarig: Per-Ola Wiklander





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Knappt hälften (30/63) har besvarat den universitetsgemensamma utvärderingen och 23 st besvarande den
kursspecifika S&R.

Praktikkursen består av dels själva praktiken (som utgångspunkt 5 veckor), som studenten genomför på
myndighet, juridisk byrå eller annan organisation, dels genom en PM-uppgift som även seminariebehandlas.

Kursen som i sig är väldigt speciell har även inneburit ett speciellt upplägg, med bl.a. seminariebehandling in i
nästa kurs på programmet. Syftet med detta har varit att inte inkräkta alltför mycket på själva
seminarieperioden, i fråga om övriga examinerande moment.

Praktiken som sådan har i princip genomgående ansetts vara ett välkommet och uppskattat inslag under
utbildningen och flertalet studenter har uttryckligen framhållit hur mycket de har lärt sig i samband med sin
praktikplacering. Även de praktikplatser som ämnet har kontakt med har återkommit med positiv återkoppling
om praktiken och studenternas insatser. Det går även att notera att vi lyckats få i mål praktik för alla
studenter i en tid av pandemi, vilket var ett visst orosmoment under arbetet med att finna/fördela
praktikplatser.

Det som framför allt har lyfts fram som mindre bra är hur övrig examinering har sett ut och planerats.
Uppgiften har innefattat att skriva loggbok och veckosammanfattningar som sedermera har "klätts in" i en
sammanhållen PM. Uppgiften har ansetts betungande under praktikens gång och även därefter, eftersom den
färdigställs in i nästa kurs och också seminariebehandlas då.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det centrala inom kursens ram - praktiken och att hjälpa och stötta studenterna att finna bra och relevanta
praktikplatser inför praktiken kommer att fortgå såsom detta år. De rutiner som sjösattes inför första
kursomgången får vi nu möjlighet att förbättra och effektivisera ytterligare.

Att vi lyckats få i mål praktik för alla studenter i en tid av pandemi borgar för att arbetet av framför allt
studenterna själva även fortsättningsvis kommer leda till bra praktikplaceringar för alla.

Fortsatt arbete och utvärdering av övrig examinering kommer att ske. Särskilt kommer samspelet mellan
praktikkursen och den efterföljande kursen diskuteras mellan ansvariga så att upplägget blir ändamålsenligt
och leder till en hållbar studiesituation för studentgruppen.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


