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1. Bakgrunnsinformasjon
 

 

 

2. Ditt møte med bachelorprogrammet i geofag
 

Dato 15.05.2012 11.21

Innleverte besvarelser 47

Ikke-innleverte besvarelser 0

Invitasjoner godkjent 144

1.1 I hvilket semester av bachelorstudiet er du?

1. semester 1 2,1 %

2. semester 15 31,9 %

3. semester 0 0,0 %

4. semester 16 34,0 %

5. semester 0 0,0 %

6. semester 14 29,8 %

Senere enn 6. semester 1 2,1 %

1.2 Hvilken studieretning har du valgt?

Geologi og geofysikk 35 72,9 %

Geomatikk 0 0,0 %

Hydrologi 5 10,4 %

Naturgeografi 1 2,1 %

Jeg har ikke valgt studieretning ennå 7 14,6 %

2.1 Hvordan fikk du først høre om bachelorprogrammet i Geofag: geologi geofysikk

og geografi ved Universitetet i Oslo?

Søkerhåndboka 12 21,1 %
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2.2 Dersom du valgte "Annet" i spm 2.1. spesifiser:

Lærer på vidregående

Begynte på lektorprogrammet, byttet til geofag i 5. semester

Som student på biologisk institutt i Bergen (UIB)

Fra geofaglærer på vgs.

Rådgiver på vgs
 

2.3 Hva var hovedgrunnen til at du valgte å søke om opptak til programmet?

Interesse

Geofag var det jeg likte best på vgs

Interesse

delvis forkunnskaper i faget

Tilfeldig, tips fra lærer på vidregående

jeg liker geologi og i tillegg hadde jeg geofag på videregående

Interesse for fysikk og hvordan verden fungerer

Jeg ville søke på noe som hadde en del varierte retninger og ledige arbeidsplasser.

Visste ikke helt hva jeg ville så falt det på det til slutt.

Virket interresant

Virket interessant.

Jeg hadde geofag på VGS, og likte det veldig godt

Faget er morro

Spennende studie som inkorporerer realfagene på en god måte

jeg studerte geografi i utlandet men å få jobb uten norsk utdannelse er umulig her, derfor måtte jeg starte alt på nytt

men i lignende retning

Det hørtes spennende ut

Fikk interesse etter å ha hatt geofag på videregående.

Personlig sterkere interesse for faget enn for læreryrket

Studiet virket interessant, og jeg likte geofag da jeg hadde det på videregående.

Programmet var i Oslo, og inneholdt mindre matte enn fysikklinjen.

syntes geofag fra videregående var spennende

Hørtes spennende ut

Jeg synes geofag er interessant.

Interesse for geologi

Internett 30 52,6 %

Venner og familie 5 8,8 %

Utdanningsmesse 5 8,8 %

Annet (spesifier i neste punkt) 5 8,8 %
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Likte geofag veldig god på vgs.

Interesse for natur, fjell og geofarer osv.

Stor interesse for geologi, og har alltid hatt det. Ønsket å lære mer om faget.

Det jeg syntes var mest spennende

JOBB

Jeg har alltid likt stein og vil inn i oljen

Interesse

Interessant

Vitenskaplig utdannelse som gir meg en jobb.

Interesse for arkiske landskaper og glasiologi.

Hadde tenkt på det lenge og jeg ønsket å etterhvert komme inn på master

Liker naturen og vann, og nysgjerrig på hvordan alt henger sammen

Det virket interessant

Av Interesse, med ønske om jobb senere.

God valgmulighet innen geofagene

hørtes spennende ut, og gode muligheter til å få jobb.

Interesse for faget

interesse for faget

Jeg ville bli petroleumsgeolog

Interesse for geografi og kart

Interesse for fagene

Jeg ville ha en jobb som ikke bare innebar å sitte på et kontor hele dagen, men som gir meg mulighet til å jobbe ute

i feltarbeid. Jeg søkte også fordi en slikt utdanning gir meg muligheten til å jobbe andre steder enn i Norge. I tillegg

syntes jeg geologi virket som et kjempe interesant og spennende fag.fag.

Interessant, jobbmuligheter
 

 

2.5 Var det informasjon om programmet du savnet eller som var feil?

husker ikke

Arbeidmuligheter fikk vi ikke mye informasjon om

Viktigheten av matematikk

2.4 Hvor god var informasjonen du fikk om studieprogrammet i forbindelse med

studiestart?

Dårlig 6 12,8 %

Ikke helt tilfredstillende 12 25,5 %

Tilfredsstillende 24 51,1 %

God 5 10,6 %
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nei

Manglende informasjon om fag.

Nei!

Nei. Ønsker at dato for ekskursjoner ol. kommer ut tidligere da det er vanskelig å planlegge ting uten disse.

Vi fikk vite (for) sent om endringene i utdanningsplanen til å velge riktig fag i forhold til retningen geofysikk.

Ikke som jeg kan huske.

Savnet mer info om studieløpene

Litt mer om hva vi kan velge videre, og hvilke fag vi må ha til de forskjellige retningene.

Ja, det var liten informasjon om hvilke fagkombinasjoner de ulike studieretningene krever

Nja

Informasjonen var tilfredsstilende

jeg visste ikke hva måtte jeg vite og hvordan går studiene

Lite informasjon i starten om de forskjellige studeiretningene

Reklamen for programmet var ganske misledende til hva som egentlig er fokuset på geofag. Da tenker jeg spesielt

på et stort fokus på klimaendringer i reklamen.

nei

Nei.

nei

svært lite, eller ingen informasjon om videre valg etter 2.semester

Nei

Nei.

Etter som jeg har vært student ved et annet universitet syntes jeg at det var en svært rotete og uoversiktlig

mottakelse ved starten.

Det var mye kluss med GEO1010 og Finsetur. Generelt mye kluss med trinnet mitt siden vi er så mange (virker ikke

som studieadm liker det så godt?!)

Vet ikke.

Informasjonen var god nok, men jeg har savnet en mer utdypende informasjon om valg av studieretning, dette ble

av meg gjort på grunnlag av interesser. Men det var ingen informasjon om dette som jeg har fått med meg, det jeg

også har savnet er en mer utdypende forklaring på hva slags jobber man kan ende opp, da dette er viktig for meg.

nei

FEIL

nei

Noe kluss med orientering av studieretning i begynnelsen av studiet

Nei

Hva de ulike studieretningene innebar av utdanning og jobb.

Nei, men nettsiden til uio er fryktelig rotete.

Nei

Nei, ikke som jeg kan komme på nå

Vanskelig å få klare svar i studieadministrasjonen

Savnet informasjon om jobbmuligheter og hvilke emner som var relevante for studieretningen.

Hvilke fag som kan være relevant som valgfrihet emner

nei

Nei

info om engelske lærebøker

første semester er ganske krevende da man egentlig har 3 15 poengsfag dersom en skulle sammenlikne emnene i

forhold til megnde forelesninger og pensum med f.eks ntnu. Hadde jeg gått geologi på ntnu hadde jeg bare hatt 2
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av emnene med tanke på arbeidsmengde, antall forelesninger og pensum.

Nei. Kunne vært noe mer info om fagene, altså hva slags fag og vanskelighetsgraden av fagene.

Nei

Kunne ønske vi fikk mer informasjon om fag vi kunne velge relatert til geofag i de falgfrie emnene.

Nei
 

 

2.7 Kan du fremheve noe somer  positivt ved programmet så langt? Beskriv:

små "klasser"/grupper, felt, en del gode lærere, koselig miljø og institutt,

Roy Gabrielsens Geo1020.

lett å følge med

En del inspirerende professorer.

fagene, flinke forelesere, grupper og eksklusjon

Mange spennede forelesere og feltturer.

Flinke og entusiastiske forelser i geofagene.

Mye interessant

Interessante forelesere

Mange flinke og positive forelesere

Jeg er utrolig fornøyd med programmet og gleder meg til å begynne på master!

Utfordrende

Selv om det ikke har vært som jeg ventet, har jeg endt opp med å få interesse for noe jeg ikke visste hva var før.

Linja er super for de som er interessert generelt i geofag, men kanskje usikre på hva de kunne tenke seg å jobbe

med. Om man studerer geofag i Oslo er det så mange flere muligheter enn man har andre steder. Jeg synes

valgmulighetene og fagvariasjonene er det som er så bra med dette programmet!

Gode ekskursjoner på mange av kursene

studiemuligheter ved UNIS

gode forelesere, spennende temaer

Interessant og gode forelesere

Mange engasjerende forelesere.

Studentene og foreleserene har vært drivkraften

Små klasser, enklere å få kontakt med foreleser, mye obligatoriske oppgaver, ekskursjoner, lesesalplasser på zeb.

Det har vært en del praktiske arbeide, som lab og øvelser. Dette burde det være mere av, da dette er det som jeg

lærer av, og tror mange andre sitter igjen med samme følelse. Ekskursjonene har også vært veldig posititve og vært

veldig lærerike for min del, dette burde være en større del av pensum, da det faktisk er det praktiske man lærer

man.

2.6 Har studieprogrammet sålang vært som du har forventet?

Ja 30 62,5 %

Nei 7 14,6 %

Vet ikke/Ingen formening 11 22,9 %
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Gode timeplaner og forelesere

Godt sosialt miljø

Bred faglig utdannelse. Mye praksis senere i kurset.

Finseturen, veldig fint å få se hva vi leser om i virkeligheten.

Bra studentmiljø

Flinke forelesere, mange valgmuligheter

Gode lærere og god miljø

det er få av oss.

Innenfor min interesse.

Kyndige forelesere

Dyktige forelesere, og bra studiemiljø.

Bra forelesere i geo
 

2.8 Kan du fremheve noe som er negativt ved programmet så langt? Beskriv:

lite relevante geofag å velge mellom som valgfrie emner, en del rævva lærere, litt dårlig koordinering mellom

foreleserne på geofag som går samme semester og som mer eller mindre alle på et trinn tar (eks at obliger i alle 3

emner kommer samtidig)

Geo1040, var en skuffelse gjennomgangen av oppgaver var lettere enn de vi fikk til eksamen

Forstår ikke hva Geo1010 egentlig skulle lære oss, meningsløs eksamen.

lav tempo sammenlignet med samme programm i utlandet

Holdningen til studieadministrasjonen er utrolig uprofesjonell, å klage på hvor mange studenter som møter opp (og

blir tatt inn) er ikke studentenes feil. Og det er veldig unødvendig å ta dette ut på studentene.

GEO1010. Burde heller begynt med 1020 da dette er mye mer motiverende og spennende

Bøkene til pensum. Det er vanskelig å vite om alt man leser er relevant. Eller hva som er relevant.

Dårlig informasjon om tester

Studieadministrasjonen må skjerpe seg med info til kullene. Altfor dårlig.

Noen tilfeller dårlig organisert

Noen useriøse forelesere. Mange useriøse eksamener, virker som det er null kontroll fra administrativt nivå. Flere

ekskursjoner med dårlig innhold (mye kjøring for lite læring).

Lite leseplass på instituttet

litt mye geografi-fag. Og litt lite geofysikk-fag

lite informasjon generelt om geofag, jobbmuligheter, retningsvalg.

For mye matte, fysikk, programmering, ex-phil. Lite geofag, Tungt med så mange krevende og kjedelige fag. Forstår

at det er nødvendig med gode matte- og fysikkunnskaper, men det er demotiverende.

Virker som det er litt dårlig kapasitet med hensyn på størrelsen av kullene (de to siste årene), slik at det blir veldig

store grupper i øvelser og på ekskursjoner.

Lite informasjon angående obligatoriske fag/valgfrie fag i programmet, Korte åpningstider på veiledningskontoret.

Vanskelig å få god informasjon fra studieadm, f.eks. med tanke på fag som det anbefales å ta som frie emner og

det tekniske ved utveksling (emnegodkjenning!!).

Mange studenter på trange rom, også få leseplasser på geobygget. Per dags dato har ikke bygget kapasitet til å ta

imot så mange studenter som kommer, vi trenger at biblioteket bli gjort om til leseplasser med bord store nok til

grupper, men også enkeltstående "pulter" slik at det er mulig å jobbe i nærheten av studiesamling og forelesere om

man behøver å spørre om hjelp.

Det er altfor mange innføringsfag. Det er mange av fagene er synes er totalt unødvendige, jeg mener at det burde

være mulig å velge litt hva man ønsker. Jeg har foreløpig ikke hatt noe bruk geo1030, som jeg syntes var et totalt

unødvendig fag for meg som visste at jeg skulle gå videre med geologi. Jeg mener også at for en som har lyst til å

bli hydrolog eventuelt meterolog, så er ikke geo1020 et spesielt interessant fag. Også mange av de andre
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innføringsfagene burde det vært mulig å velge mellom flere.

nei

Fagene ser ut til å komme i litt feil rekkefølge. Geo1040 burde komme senere i kurset så ikke alt er glemt når en

endelig får bruk for det og geo1030 gav lite brukbar kompetanse.

Vanskelig å få hjelp i studieadministrasjonen

Nedleggelse av kartkurset

For mange studenter i klassen. Blir fort trangt i auditoriumene og klasserommene.

en ordentlig semester og forelesningsplan kom ikke ut før lenge etter stuidestart. Det er også vanskelig å i det hele

tatt sjekke mailen på fronter da man blir omtrent spammet ned med mail av null relevanse fra folk jeg antar jobber

på fakultetet som vi ikke har noenting med. De kan umulig ha noe filter.

Noe rotete fordeling av timer/forelesninger og gruppetimer

For lite informasjon om falgfrie emner og masterprogram, og for liten informasjon og forbredelse før vi skulle ut på

ekskrusjon og feltkurs.

Mattefagene veldig vanskelige og tidskrevende

 

3. Organiseringen av studieprogrammet for deg som fikk opptak

høst 2010 eller senere 
Spørsmål rettet til studenter som fikk opptak høsten 2010 eller senere Dersom du fikk opptak tidligere enn høsten

2010, kan du gå rett til spørsmål 4.1.
 

 

 

3.3 Hvorfor valgte du  studieløpet som du spesifiserte  i spørsmål 3.2.?

er ikke så matematisk sterk

3.1 Hvordan var informasjonen om muligheter og begrensninger i valg av studieløp

med mye eller lite matematikk?

Dårlig 4 11,1 %

Ikke helt tilfredstillende 12 33,3 %

Tilfredsstillende 14 38,9 %

God 6 16,7 %

Vet ikke/Ingen formening 0 0,0 %

3.2 Hvilket studieløp valgte du?

Studieløpet som er mest matematisk orientert 12 33,3 %

Studieløpet som er mindre matematisk orientert 23 63,9 %

Jeg har ikke bestemt meg ennå 1 2,8 %
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Ønsket å holde alle muligheter åpne.

for lite forkunnskap i matematikk

Fordi det gir flest valgmuligheter etter hvert.

det passet meg best

Jeg valge MAT1100, men gikk ikke videre med matte da det er litt lite geofag denne retninger

Jeg valgte MAT1100, det er fordi jeg liker matematikk.

Lav karakter fra videregående i matte.

Hadde lite matematikk fra videregående.

Fordi jeg vil ha flere muligheter åpne

Det gagnet meg mest

Jeg valgte å ta kalkulus, men valgte å ikke ta videre matteemner, siden jeg hadde flere av de nødvendige emnene

for den andre retningen fra før av.

Valgte først matematisk orientert, men valgte å bytte til lettere siden jeg ikke trengte det for geofag

Fordi matte er ikke min sterkeste side

Fordi jeg vil rette meg mot geofysikk, og liker matematikk, fysikk og programmering blandet inn i fagene.

Følte det åpner flere dører, og har lyst til å gå geofysikk på master.

Fordi det ikke er nødvendig for master-programmet jeg vil gå.

Fordi jeg har interesse for geologi, og ikke for matematikk, jeg mener at den geologien jeg skal gå videre med ikke

har stort behov for store mattekunnskaper, og det er vel så og si blitt bevist med at jeg ikke har brukt noe av det jeg

lærte i mat1001 i løpet av hele studieløpet mitt.

HAR BACHELOR I MATE FRA FØR

Generell interesse

Trodde nivået var godt nok siden det ble tilbudt som et alternativ.

Fordi jeg ikke er særlig god i matte

Fordi jeg synes det er veldig viktig å forstå matte, jeg tror det vil gi meg store fordeler i arbeidslivet.

fordi kalkulus ble for vanskelig fordi vgs ikke rakk hele pensum

pga mattekunskapene mine fra vgs

Fordi jeg trodde det ikke var nødvendig med mye matematikk.

er ikke så god i matte

Fordi jeg ikke er så gald i matte, synes det er helt ok, også viste jeg ikke om mere matte vil ha noe å si til senere

studier.

For å holde flere muligheter åpne
 

 

3.4 Hva synes du om arbeidsmengden per semester?

Det er for lite å gjøre 2 5,4 %

Passe 27 73,0 %

Det er for mye å gjøre 8 21,6 %
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4. Organiseringen av studieprogrammet for deg som fikk opptak

høst 2009 eller tidligere
Spørsmål rettet til studenter som fikk opptak høsten 2009 eller tidligere. Dersom du fikk opptak senere enn høsten

2009, kan du gå rett til spørsmål 5.1. 
 

 

3.5 Hvordan var informasjonen du fikk angående valg av studieretning?

Dårlig 7 19,4 %

Ikke helt tilfredstillende 13 36,1 %

Tilfredsstillende 11 30,6 %

God 3 8,3 %

Ikke aktuelt ennå 2 5,6 %

Vet ikke/Ingen formening 0 0,0 %

4.1 Hvordan var informasjonen du fikk angående valg av studieretning?

Dårlig 5 35,7 %

Ikke helt tilfredstillende 5 35,7 %

TIlfredsttillende 4 28,6 %

God 0 0,0 %

Ikke aktuelt ennå 0 0,0 %

Vet ikke/Ingen formening 0 0,0 %

4.2 Hva synes du om arbeidsmengden per semester?

Det er for lite å gjøre 1 7,7 %

Passe 7 53,8 %

Det er for mye å gjøre 5 38,5 %
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5. Undervisning
 

 

5.2 Dersom du svarte at du ikke var fornøyd med undervisningen, kan du utdype?

Faget GEO1040 var litt dårlig lag opp, men pga at det var et ganske nytt fag har jeg forståelse for det.

Dårlig strukturerte forelesninger av uinteresserte forelesere.

geo 1040 fikk ikke noe ut av forelesning, vanskelig å forstå foreleser. de fleste uteble fra forelesning
 

5.3 Hvilket emne du har fullført, har etter din mening gitt deg det beste utbyttet?

uten tvil gel2120

Geo 1020

På geo: Geo1020. Ellers var FYSMEK et veldig bra kurs.

naturgeografi

GEO1020

FYS1000, MAT1100, GEO1020

Alle GEO og GEL fagene, MAT1100, KJM1001 og FYS1000

GEO1010 en del kjent og mye nytt.

5.1 Har du generelt vært fornøyd med undervisningen du har hatt på geofag?

Ja, svært fornøyd 9 17,0 %

Ja, fornøyd 32 60,4 %

ok 9 17,0 %

Nei, ikke fornøyd 3 5,7 %
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Geo1010

Mat1100

Geo1020

Kalkulus/geo1040

GEO1020 (GEO1040,  KJM1100, GEO1030)

GEO2010/GEO3020. Mer seriøse enn mange av de andre fagene. Godt strukturert. Bra opplegg på ukesoppgaver

og innleveringer, dette kunne andre fag/forelesere lære av.

GEG2110 - Gav mye forståelse om landformer som har vært god å ha i andre kurs.

geo1010

Naturgeografi

GEO1020

Alle Gel fagene (gel2110, 2120, 2130,2140 og 2150)

GEO1020, MAT-INF1100, og foreløpig veldig fornøyd med GEL2110 (Deta er veldig flink) og GEL2120 (Dypvik er

super foreleser)

FYS1000 og GEO1020

Geo1020, dette var et fag som definitivt har vært gull verdt for meg, det hadde en veldig god struktur, og veldig

gode lærere, da vil jeg utpeke Matias (han svenske) og Rune Sælbekk, som eksepsjonelt gode lærere. Dette emnet

var lagt opp på en måte som knyttet teori til praksis på en svært god måte.

Geo1020

Mat 1001

GEO1020

Gel2120 og Geo1020.

Alle har gitt utbytte på forskjellige måter.

Strukturgeologi

mat1001

MAT1001

Geo1010

MAT1001

Strukturgeologi og Sedementologi men det kan samtidig forbedres ved å gi tydligere beskjed om hva foreleserne

forventer i en raport og hvordan vi bør skrive oppgaver før de skal leveres inn, komme med et eks. på en bra

oppgave etter deres mening.
 

5.4 Hvilket emne du så langt har fullført, syns du kan forbedres, og har du forslag til hvordan?

geo1040 - gjør det lettere, veldig vanskelig for de med ingen bakgrunn i programmering

geo 1030 og geo1040. for å forbedre 1030 må ikke foreleser forvente at det vi har hat i mat1001 er nok til å skjønne

hvordan regningen foregår.

Geo1010 - Få en rød tråd i kurset. Geo1030 - flere tilbakemeldinger. Geo2010 - Mye tull med eksamen.

GEO1040 - forelesningsmetodene kan forbedres vesentlig.

GEO1010. kjedelig lærebok. Burde introdusere med 1020 heller!

Geo1040. Litt mer jobbing på data i stedet for som forelesning.

Geo1040, forelesningnen er for lange og monotone, det er bedre når vi kan delta selv

Geo1030, bedre forklaringer og hjelp

Geo1010. Læreboken er ikke god. Den fremstår som svært mangelfull og kjedelig sammenliknet med boken som

anvendes i Geo1020; den er svært god

GEO3100 Miljøgeologi. Hadde ikke struktur i det hele tatt. De fleste gruppetimene møtte alle opp uten at det kom

noen foreleser. Ingen undervisningsplan lagt ut på nett. Ingen oversikt over temaer som var gjennomgått/pensum..

Både midtveis og avsluttende eksamen var en fiasko.
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GEO1040 - Forelesningene opplevdes for sakte sammenlignet med obligene.

geo1020. det har vært lite struktur, og mangel på undervisningsplaner. Det blir vanskelig å forberede seg til timene

når man ikke vet hva man skal ha om på forhånd.

Geo 1040 Matlab. Fryktelig dårlig undervisningsform. Kjedelig og dårlig.

GEO1010. Er veldig mye forskjellig på en gang, og mye repitisjon for de som har hatt geofag på videregående.

GEO1030: Foreleser i oseanografi hadde ikke forelesningsPPT, men brukte kompendiet i forelesning- helt håpløst.

GEG2110 bør struktureres mer - glasiologidelen var spredt over hele semesteret, noe som var veldig uoversiktlig

mtp å lese pensum.

GEO1040 og GEO1030.

Jeg mener at STK1000 var et emne som desidert burde forbedres, vi bruke omtrent 3 uker på å lære om

gjennomsnitt og median, noe som er pensum for ungdomsskole. Foreleseren i dette faget var også gørr kjedelig og

det var null motivasjon for dette faget. Jeg synes at forelesningene på dette faget burde legges opp til å kun ta med

ting som er relevant, jeg var vitne til at en forelesning på to timer, så var det kun ca 1/4 av den som var lærerik. Her

kunne det også vært lagt opp en bedre struktur, jeg synes det var vanskelig å følge faget, da for det første at det var

gørr kjedelig, mest fordi ting tok veldig veldig veldig lang tid.

er fornøyd med alt

Geo1040, Mer engasjerende forelesninger

GEO1040

Geo1040 bør legges til senere i kurset og det trengs en utbedring av pensumlitteraturen. Geo1030 manglet helt

balanse på det matematiske nivået og det var lite andvendbart.

Geo 1040. Pensum var ikke helt tilfredsstillende i forhold til andre universiteter med nesten samme fag.

Geo1040

GEO1040 kan flyttes til senere i bachelorgraden. Kan få mye mer nytte av det da, og da har man ikke glemt alt før

man starter på master studier der dette faget kommer godt med.

geo 1040, bedre forelesere

GEO1040, umotiverte forelesere, dårlig kommunikasjon mellom foreleser og elevene.

Geo1040. Litt for uklart i oppstarten hva faget virkelig dreide seg om. Vanskelig å forstå hva man skulle lære og

hvorfor. Forelesningene var ikke mye til hjelp, gruppetimene var bra. Er nødt til å ha forelesere og gruppelærere

som kan lære bort forståelig.

GEO1040, ikke veldig relevante forelesninger i forhold til oppgavene

Mineralogi, det er et fag med mye stoff som er vanskelig, vi brurde fått flere oppgaver å jobbe med og tydligere

beskjed om hva foreleseren forventer at vi skal kunne.
 

5.5 Er det en undervisnings form/metode du har likt spesielt godt?

slik som i gel2120 - må bruke hodet selv til å sette sammen kunnskap man etterhvert erverver seg, og etterhvert

kan se sammenhengen mellom alt som gjennomgås. også et veldig lærerikt feltarbeid i dette faget.

Praktiske øvelser i geo1020.

obligatoriske gruppetimer

Aktivisering i forelesninger.

clickers i GEO1040.

Liker best forelesninger

Gruppearbeid

Gruppetimer i geo1010

Aktiv powerpoint.

Gruppeundervisningen i Geo1020 (i mineralogi, paleontologi..) er morsom og lærerik!

Gruppetime med praktisk undervisning



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Programevaluering av Bachelorprogrammet i Geofag

At ting blir gjennomgått grundig, og etterfulgt av eksempler. I en utdanning til et såpass praktisk yrke, er det i blant

merkelig hvor lite eksemper det dukker opp i forelesningen. Burde gå litt mer konkret på oppgaveløsning. Ikke for

mye snakk om grunnleggende ting som vi alle lærte i GEO1010.

Ekskursjoner har gitt veldig godt læringsutbytte

Ekskursjonen til Finse

Liker at studentene må engasjere seg og ikke sitte passivt. F.eks i GEL2110 må vi gjøre oppgaver underveis i

forelesning - får mye ut av det. Generelt bra med variert undervisning: vise fillmer, eksempler fra

feltarbeid/eksursjoner, starte diskusjoner etc.

Øvelsestimer der man jobber med oppgaver og har tilgang til hjelpelærer/foreleser som kan hjelpe til på vanskelige

spørsmål. Gjerne gjennomgang til slutt.

Øvelser, Lab og Ekskursjoner.

nei, er fornøyd med alt

Gruppearbeid, diskusjon

Praktiske gjøremål som laboratorieundervisning og feltekskursjoner. "Hands on"- undervisning.

Gruppeundervisning. I geo 1010. Dette fikk jeg veldig mye ut av.

forelesning

Oppgaveløsning/innleveringer

Gruppe arbeid, små oppgaver og små tester gjennom semesteret for å se hvordan vi selv ligger ann. Synes også

det er bra med midveiseksamner, det hjelper elever med å holde fokus igennom semesteret.

 

6. Studentliv
 

 

6.2 Er det noe du savner eller som kunne vært gjort bedre? Beskriv:

Kanskje en presentasjon av studentforeningen ved studiestart.

Mer aktiv studentorganisasjon. Det er ikke mye fart i Gæa.

Fadderuken var relativt dårlig, og lite felles sosiale sammenkomster

Kunne vært bedre informasjon om når det skjer noe, oppslag i gangen kanskje?

Geo-kjelleren kunne vært mer til disposisjon

Flere ekskursjoner. Bringer oss sammen. Trivelig og faglig bra også

Mer engasjement i GÆA kjellern. Riktignok mye bedre dette semesteret.

Kjelleren begynner å bli for liten, vi trenger større plass for hvert år det kommer flere studenter.

6.1 Hva synes du om det sosiale miljøet ved instiuttet for geofag?

Dårlig 2 4,2 %

Ikke helt tilfredstillende 4 8,3 %

Tilfredsstillende 20 41,7 %

Bra 22 45,8 %
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leseplasser

Nei, egentlig ikke

Flere sosiale arrangement for alle studentene.

det sosiale kunne gjerne ikke bare handlet om alkohol. om man ikke drikker, havner man lett utenfor

flere kjeller arangementer

Tilbakemelinger om hva man bør gjøre for å forbedre seg selv.
 

 

7. Veien videre
 

 

7.2 Dersom du svarte "Kommer ikke til å fullføre bachelorgrad i geofag" i spm 6.1. Hva er grunnen til det?

Skal studere informatikk ved et annet studiested.

 

8. Andre synspunkter og kommentarer
Her kan du gi oss eventuelle synspunkter og kommentarer du har, enten som tillegg til svarene du har gitt i

undersøkelsen, eller om helt andre ting. Ordet er ditt og fritt. Minner om at besvarelsen er anonym slik at du bør være

oppmerksom på å ikkegi  informasjon i kommentarene som gjør at det er lett å finne ut hvem du er med mindre du

6.3 Har du deltatt på sosiale arrangement ved institutt for geofag?

Ja 38 80,9 %

Nei 9 19,1 %

7.1 Hva er planene dine etter en fullført bachelorgrad i geofag?

Søke opptak til masterstudiet og ta en mastergrad ved

Universitetet i Oslo

36 57,1 %

Søke opptak til masterstudiet og ta en mastergrad ved et

annet lærested

18 28,6 %

Gå ut i arbeidslivet 4 6,3 %

Jeg kommer ikke til å fullføre bachelorgrad i geofag 1 1,6 %

Vet ikke 4 6,3 %
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ikke har noe problem med å miste anonymiteten din.
 

8.1 Kommentar eller synspunkt?

Nok en gang, studieadministrasjonen trenger en holdningsendring. Det første vi møtte første studiedag var en klage

på at vi var alt for mange (mens professorer vi har hatt ser på dette på en helt annen måte). Det samme skjedde

ved semesterstart i år. Dette er utrolig unødvendig, og det er over hode ikke studentenes feil at det er tatt inn i

overkant mange studenter til bachelor programmet!

Syns instituttet til tider har vært svært dårlig til å svare på mail. Har ved flere anledninger sendt mail med spørsmål

jeg lurer på, og ikke fått svar i det hele tatt. Har også ringt og blitt lovet svar på mail - som aldri har kommet.

Oppleves som frustrerende, da telefonlinjen i tillegg bare er åpen noe få timer om dagen.

Fiks studieadministrasjonen. Alt går så utrolig tregt der oppe. Man får nesten aldri infoen man skal ha, selv om det

blir mast på jevnt over. Dette har holdt på  i 2 år. Hint:FYS1000 i 2011, vårsemester.

Det meste er veldig bra med geo, men det er forbedringspotensiale på visse områder. Et eksempel på dette er den

voldsomme mengden gruppearbeid i GEL2120. Det er en belastning å føle at man kommer på en gruppe der man

ender opp med å gjøre alt selv. Faktisk ville det vært å foretrekke om det hadde vært en opsjon å jobbe selvstendig.

Dette er tredje uken på rad jeg har gjort hele rapporten selv. Men ellers er faget veldig bra, med imponerende

foreleser; Henning. Det er forståelig at det blir noe gruppearbeid, men det er noe i overkant slik som det er nå.

Alt i alt, et litt "rotete" og ustrukturert fakultet, men fyllt med mange hyggelige folk. Man lærer litt av alt, og for meg

har det vært kjempebra (tross at jeg har mye kritikk). På grunn av mange valgmuligheter har jeg klart å finne mitt

fremtidige yrke, men det har vel ikke akkurat vært noen informasjon om hydrogeologi? Med tanke på at 1/2 av

hydrologi-fagene på bachelornivå går på grunnvann så hadde vel det vært verdt å nevne? Tror det må være større

fokus på karrieremuligheter gjennom deres masterfag. Det tok meg lang tid før jeg fant ut at det var en interesant

linje om hydrogeologi og forurensning under miljøgeologi under geoscience. Jeg tror ikke alle vet hva slags

muligheter man faktisk har.

Det mangler informasjon om studiet iforhold til hva man "blir". Med dette tenker jeg på hvilken grad man får når man

er ferdig å studere, får man master i den studieretningen man tar, blir man geolog, etc. Det er vanskelig å vite, og

studieveilederne henviser oss videre til professorer og geologer som har liten tid til å svare på slike grunnleggende

ting. Det er også mangelfull informasjon om valg av studieretning, da med tanke på naturgeografi, geologi og disse.

Det man kan lese på internett er ikke tilstrekkelig.

Jeg synes ofte det er vanskelig å få gode svar fra studieadm., spesielt hvis det er ting som ikke står på nettsiden/er

utenom de vanlige spørsmålene - føler dere kanskje undervurderer oss til tider. Jeg har flere ganger prøvd å få

informasjon om utveksling - hvilke steder som egner seg best for ulike retninger, men det visste dere ikke noe om

(!!). Det er jo ingen andre man kan spørre om det... Vanskelig generelt å få råd til veien videre: hvilke

emnesammensetning som egner seg best for geofysikk/sedimentologi/geologi etc, og det er få valgmuligheter

innenfor geofag innen de frie emnene i 5. og 6. semester (noe som er veldig kjipt for oss som vil ha masse

geofag...). Savner flere lesesalplasser og spesielt grupperom(!) i geobygningen.

Er fornøyd med valget mitt om å studere geofag på UIO, men kurset har altfor mange studenter pr. kull som skaper

uro i klassen, køer på laboratoriet og gjør klassen til en ukontrollerbar saueflokk på ekskursjoner der halvparten ikke

får med seg undervisningen i felt. Føler ofte at det handler mer om kvantitet enn kvalitet. Fagene er stort sett gode,

men Geo1040 bør ikke undervises såpass tidlig når faget ikke trengs før langt senere i kurset og Geo1030 var

vanskelig å se nytteverdien av.

Mer informasjon om veien videre etter bachelor, jobbmuligheter og masterstudier.

Foreleserne må greie å ha en semester/forelesningplan klar når semesteret starter. Det burde være et absolutt

minstekrav når det kommer til organisering.


