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Studieprogrammet Geofag og naturressurser, 
kort rapport for studieåret 2005/2006 
I det vi viser til skriv av 28/7/06 (Astrid Saanum Eithun) og punkter nevnt i dette, følger en kort rapport fra 

bachelorprogrammet Geofag og naturressurser.  

1. Kommentarer til studieinformasjon

Studieinformasjonen via nettet var og er bra, men den kan bli bedre.

2. Om mottak og oppfølging av førstesemesterstudentene

Dette året ble det tatt opp 27 studenter, 15 av disse er aktive og 7 har fått inndratt studieretten pga dårlig 

progresjon.

Velkomstuken, 15/8 – 19/8, ble gjennomført som organisert fra sentralt hold, men i tillegg gjorde vi noen 

små stunts. På velkomstmøtet ble studiet og instituttet presentert og de nye studentene fikk møte og 

snakke med en del ansatte og viderekommende studenter over god pizza og brus.  Den første uken hadde 

de nye studentene godt følge av svært hyggelige faddere, håndplukket blant studenter et par trinn lenger 

fremme i studiet. Vi arrangerte også en dagstur/ekskursjon, med grilling og geofag, til Huk. Været var 

definitivt på vår side. De nye studentene fikk på denne turen også møte 7 stipendiater fra våre ulike 

fagområder og det var god anledning til inspirerende samtaler. Bilder fra turen ble lagt ut på instituttets 

nettside umiddelbart.

Vi har også, etter modell fra Matematisk Institutt, satt i gang studentgrupper med erfarne lærere som 

knutepunkt. I løpet av de først 6 til 8 ukene ble det gjennomført uformelle møter i små grupper, 3 til 4 ny 

studenter og en lærer. Dette virket ganske bra, men vi fant ut at denne inndelingen i studentgrupper var 

noe vi må gjøre allerede velkomstdagen, og slike ble det i 2006. En meget positiv ordning.

3. Faglig profil, sammenliknet med beslektede utdanninger i Norge

Vår faglige profil var/er nok noe bredere enn det som de andre universitetene i Norge kan by på. Men i det 

store og hele er ikke forskjellene store. Jeg synes vi har de beste programsidene. 

UiO Universitetet i Oslo 



4. Videreutvikling og oppfølging av emnesammensetning og studiekull 

Dette jobber/jobbet vi med, særlig i forbindelse med flere forsøk på å redusere frafallsreduksjonen. I første 

omgang prøver/prøvde vi å spore opp hva som gjøre at studentene våre har problemer i matte, kjemi, 

fysikk og informatikk og hvordan vi kan rette på det. Vi startet også arbeidet med å se om vi kan gjøre noe 

med egne kurs, i den forbindelse ble det byttet om på våre geografi- (GEO1010) og geologi- (GEO1020)  

baserte kurs. GEO1010 blir fra 2006 kjørt om høsten og geologi kurset om våren, slik det var opprinnelig, vi 

tror dette gir den beste faglige oppbyggingen. Vi vil i 2007 også bytte lærere i GEO1020.

Vi hadde flere ekskursjoner i 2005/2006, noe som gir god studentkontakt og et bra miljø.

5. Eventuelle avvik fra programplanen

I denne perioden hadde vi ingen avvik, men vi jobbet/jobber hele tiden med endringer, se punktene 4 og 5. 

I 2006 vil vi endre navn på programmet, vi anbefaler nå studentene å ta MAT1100, men har fremdeles 

MAT1000 som en mulighet.

6. Kvalitetshevende programutviklingstiltak

Se 3,4,5.

Vi vil i 2006 fjerne retningen Meteorologi og oseanografi, siden de fleste studentene som ønsker dette 

følger FAM, som også gir dem en bedre og bredere bakgrunn for MetOs studiet.

7. Deltagerenes vurdering av programmet

Vi har/hadde jevnlige vurderinger av dette i programrådet og via lærere og studenter. Det er slike 

henvendelser som ligger bak de endringene som kom i 2005/2006 og de som kommer i 2006/2007, som 

også er nevnt foran i rapporten.

8. Sentrale punkter fra gjennomført periodisk program evaluering

Vi gjør/gjorde jevnlig egen evalueringer av programmet. Med mange involvert, jevnlig programrådsmøter og 

svært engasjerte deltagere var det en meget bra og fortløpende evaluering som ble foretatt. Vi får/fikk 

tilbakemeldinger hele veien gjennom vår nære student-lærer kontakter og via ekskursjoner. 

Vi har, via nettsidene, sammenliknet vårt program med andre læresteder. Men også ved å se at studenter 

fra andre universitet meldte overgang til oss, får vi en viss bekreftelse på vårt nivå. Denne siden av 

evalueringen kan vi kanskje gjøre bedre. Men med begrenset med tid og folk har vi valgt å fokusere på 

viktigere sider, utførelse.

Vårt program var ikke med i den periodiske program evalueringen 2005/2006.

9. Hva planlegges/ er gjort for å utbedre avdekket svikt

Se over når det gjelder MAT1000/MAT1100 og nedleggelse av MetOs retningen under Geofag og 

naturressurser. Vårt fokus høsten 2006 er, ved samtaler med ansvarlige lærere i INF1000 og KJM1000, å 

se hvordan våre studenter kan oppnå bedre resultater i disse emnene. Det er særlig i disse to emnene de 

har problem. Tidligere emnevanskeligheter er delvis utbedret, se under. I forbindelse med INF1000 og 

KJM1000 blir det gjort mer fra høsten 2007, blant annet med spesialgrupper.



Vi håper likeledes, i løpet av 2007, å foreta en gjennomgang av hele kursopplegget i lys av de erfaringer og 

endringer som er gjort de siste årene. 

10. Gjennomføringsdata for programmet

Våre tall viser:

Våre studenter har i flere år hatt problem med MAT1000, KJM1000, INF1000, FYS1000 og STK1000. I de 

siste to årene har snittkarakterene imidlertid blitt hevet og strykprosenten gått ned i samtlige kurs, men vi 

må gjøre mer for å ytterligere forbedre MAT1000 og KJM1000. Resultatene i de kursene er fremdeles 

svake. Se over.

11. Frafall

2003-kullet skal i prinsippet være ferdig, men det var også mange overgangsstudenter, så det er svært 

vanskelig å måle.  52 fikk plass, 13 aktive, 25 inndratt, 8 sluttet eller aldri begynt, 3 har meldt overgang til 

annet program. Ingen er registrert som fullført, men her er registreringen meget usikker.

2004-kullet er også et vanskelig kull, siden dette var det siste kullet fra før de nye fordypningskravene for 

opptak; 97 fikk plass, 25 aktive, 39 inndratt, 24 sluttet eller aldri begynt,  3 har meldt overgang og ingen er 

registrert som fullført.

2005-kullet: 27 startet, 15 igjen. (7 inndratt, 3 sluttet eller aldri begynt, 2 overgang til annet program).

Frafallsprosenten er fremdeles skremmende. Vi tror imidlertid at endringen i emnerekkefølgen vil gjøre sin 

virkning og vi jobber nå med å legge attraktive kurstilbud til tredje semester. Det gjør seg sikkert med noe 

som lokker og drar på andre siden av sommerferien, før de forlater instituttet etter endt andre semester.

12. Antall uteksaminerte

Pr. i dag er dette vanskelig å måle. Vi har ingen registrert som uteksaminert. Men dette betyr bare at det er 

ingen som har bedt om vitnemål. Det kan godt være at mange studenter har fullført det de skal gjøre, men 

så lenge de ikke ber om vitnemål forblir de uregistrert. I dag har vi ingen god måte å registrere dette, hvis 

ikke studenten selv ber om et vitnemål. 

Henning Dypvik                                        Anne Innes

(programrådsleder)                                   (studiekonsulent)


