
Programrapport for Bachelor Geofag: geologi, geofysikk og 
geografi H10/V11  
 
Bachelorprogrammet ”Geofag” samordner undervisning innenfor geologi og geofysikk, 
hydrologi, geomatikk og naturgeografi. Programmet har det bredeste geofaglige programmet 
ved norske læresteder. Programstyrene for bachelor og masterprogrammene er slått sammen 
for å forenkle saksbehandling. Programrådslederen er undervisningslederen.  

1. Endringer i programplanen siste året  
 
Det er blitt gjennomført noen endringer de siste to årene. Den mest betydningsfulle har vært å 
opprette et løp i bacheloren som retter som mot retningene hydrologi, glasiologi/geokryologi 
eller geofysikk. Disse er mer mattematikk orienterte og løpet tar utgangspunkt i en tyngre 
mattematikk fordypning. Det er fremdeles langt flere studenter som velger løpet uten 
fordypning i matte.  
En skal vurdere de to løpene og resultatet av å dele opp bacheloren i to retninger i løpet av 
2012 gjennom periodisk rapport av bachelor graden(4 års rapport). 
 
2. Opptak og gjennomføring – tall fra FS 
Opptak 

Høsten 2010 fikk 66 studenter opptak til bachelorstudiet i geofag, dette er en økning på 40 % i 
forhold til høsten 2009. Det møtte 64 til studiestart og 53 studenter bekreftet 
utdanningsplanen sin og startet på studiet. 
  
Frafall: 
  
 Høst 10 Antall  Antall  Antall i kull Perm Frafall fra 

Kull start i kull sem start    semstart 
2008-
Høst 

46 50 30 0 20 

 2009  
høst 

47 48 32 0  
16 

2010 
høst  

66 65 64 0  
0 

 
Vår 11  Antall  Antall  Antall i kull Perm Frafall fra 

Kull start i kull sem start    semstart 

2008-
Høst 

46 50 28 0 21 

 2009- 
Høst 

47   48  31  0  16 

2010- 
Høst 

66 65 57 0 7 

Studiet opplever noe frafall i løpet av bachelor perioden. 
 



Resultater 
Resultatoversikt over obligatoriske emner programmet høst 2010 og vår 2011: 
 
1.sem GEO1010 MAT1100/MAT1001 GEO1040/INF1100* 

Kull Stryk Snittkar Stryk Snittkar Stryk Snittkar 
H10 1,5% C 5 %/4% D/C 0 %/0% C/C 

              
2. 

sem GEO1020 
FYS1000/FYS-

MEK1110*   EXPHIL   
Kull Stryk Snittkar Stryk Snittkar Stryk Snittkar 
H10 0 % C 15 %/0% C/C 10 % C 

              

3. 
sem GEO1030 

MAT-
INF1100*   

MAT1120*  
  

Kull Stryk Snittkar Stryk Snittkar Stryk Snittkar 
H09 7 % C 2% C 0%  D 

  
*: spesialisering innenfor hydrologi, glasiologi/geokryologi eller geofysikk 
  
Strykprosenten har generelt minsket i forhold til tidligere år.  
Merk; Ikke møtt er ikke med i stryk prosenten 
  
Fullføring  
  
I følge FS fullførte 21 studenter bachelorutdanning sin i Geofag: geologi, geofysikk og 
geografi i løpet av høsten 2010 og våren 2011. Her er det et stort sprik fra tidligere 
rapporteringer siden det er nye rutiner på gradfangst er tallene her høyere enn tidligere. En må 
anta at det fremmover også blir stigende grunnet gode opptakstall de siste to år. 

3. Indikasjoner på sviktende kvalitet  
 
Evaluering har blitt sviktet deler av de siste studieårene. Dette skyldes sykdom i 
studieadministrasjonen og nyansettelse, hvor kompetanse først måtte bygges opp. Det skyldes 
også manglende motivasjon fra vitenskapligstab.  
Vi mangler emnerapporter, mangler gode rutiner for innrapportering til tilsynssensor, 
manglende årsrapporter, manglende student evalueringer. Samlet fører dette til et dårlig 
bakgrunnsmateriale for større analyser av utviklingen på instituttet og vil medføre et betydelig 
kontrollproblem på sikt. 
Tiltak for å bedre på situasjonen er normalisert situasjon i studieadm. Orientering av 
vitenskaplig stab om egenverdien av å følge oppsatte kvalitets rutiner. 
   
Evalueringer og henvendelser fra studenter viser klart at feltaktivitet er noe som settes pris på 
og som er svært viktig for læringsprosessen innenfor store deler av geofaget. Det er en klar 
målsetting å styrke feltaktiviteten, men det er begrensinger ift. finansiering med dagens 
reglement av egenandeler og prinsippet av fri undervisning.  



4. Utvikling studiekvalitet, fremtiden og mulige tiltak for forbedring av studieprogrammet  
 
Bedring av kvalitetssikring er et prioritert felt fremover. 
Det er svært gode opptakstall de siste årene som fører til at instituttet kjører med full 
kapasitet. Dette er en gledelig utvikling men setter også krav til både vitenskaplig og 
administrativ stab. 
En har også hatt en svært positiv utvikling av faddere i studiestarten, dette er et gode og 
indikerer at det sosiale miljøet er i positiv utvikling. 
 
 
Blindern, den 06.12.2011 
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