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INSTITUTIONSSTYRELSESAMMANTRÄDE 
INSTITUTIONEN FÖR GEOLOGISKA VETENSKAPER 
Tid och plats: torsdagen den 11 februari, klockan 09.00, Zoom-möte 
Ordinarie institutionsstyrelseledamöter: Prefekt Carl-Magnus Mörth (ordf.), stf prefekt Iain 
Pitcairn, docent Malin Kylander, docent Volker Brüchert prof Victoria Pease, docent Helen 
Coxall, univlekt Richard Gyllencreutz, forskarstud Eleonor Ryberg, administrativ chef Viktoria 
Arwinge, laboratorieingenjör Elin Tollefsen samt studentrepresentant Ola Norén. 
Suppleanter: Prof Alasdair Skelton, docent Agatha de Boer, studiesamordnare Elisabeth 
Däcker, forskarstud Paulina Nordfeldt samt studentrepresentant som just nu är vakant. 
Understrukna närvarande på mötet 
ÄRENDEN 

1) MÖTETS ÖPPNANDE Mötet förklarades öppnat. 

2) VAL AV JUSTERINGSPERSON Victoria Pease valdes att justera protokollet tillsammans med 
ordförande. 

3) FASTSTÄLLANDE AV 
DAGORDNING 

Dagordningen fastställdes. 

4) ANMÄLAN AV PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 2020-12-10 
(BILAGA 1) 

Beslutades att anmäla protokollet. 

5) DISKUSSION OM ’HALF-WAY 
EXAM’ INOM 
FORSKARUTBILDNINGEN 
(BILAGA 2) 

Malin Kylander presenterade förslaget. 
 
En diskussion följde om förslaget, bland annat om den mall som ska 
användas för hur ’half-term exam’ ska skrivas. Diskussion följde om 
utvärderingen om arbetet inte går bra. Enda möjligheten är idag är att 
rekommendera att inte fortsätta eller gå för en licentiatexamen. 
Individuella studieplaner (ISP) ska göras varje år och handledarna ska 
fånga upp problem under vägens gång så att det går att åtgärda problem. 
 
Styrelsen beslutade att stå bakom ändringen och anser att den ska 
benämnas ’half-term exam’ och att den ska ske efter 24 månader. 
Utvärderingen ska utmynna i en rekommendation för studentens fortsatta 
väg fram till examination (doktors- eller licentiatexamen). Styrelsen 
anser att löneökningen i doktorandstegen bör kopplas till tiden avklarad. 
Institutionen bör enligt styrelsen också hitta en mekanism för hur den 
ska ta hand om den forskare som har en student som kanske inte kommer 
nå fram till en doktorsexamen. 

6) ÖVRIGA FRÅGOR  

7) ÖVRIG INFORMATION 

 

Anställning av tjänsten till SIL är nu avslutad, Haoyi Yao har erbjudits 
tjänsten och hon har tackat ja. 
 
Fakulteten har bättre ekonomi än väntat. Utbildning har ökat, 
naturvetenskap har tagit andelar av hum-sam sidan. Institutioner har 
hållit igen på att göra av med anslagsmedel. Situationer ser ut som att 
den är under kontroll men hyreshöjningarna är en osäker faktor. En ny 



grupp inom fakulteten kommer att tillsättas för att följa de ökande 
hyreskostnaderna och orsakerna till dessa. 
 
I den nya verkstadsorganisationen med centralverkstäder kommer 
timpris för externa användare vara 850 kr med subvention om 300 kr 
från fakulteten. Dessa kostnader gäller inte för arbeten inom IGV då 
dessa har både företräde och en annan timkostnad (lägre). 

8) AVSLUTANDE Mötet förklarades avslutat. 

 
 
 
Ordförande för mötet och vid protokollet   Justeras 
 

         
 
 
Carl-Magnus Mörth     Victoria Pease 

Carl-Magnus Morth


