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ÅRSRAPPORT FRA TILSYNSSENSOR 

 

Bergen, 28. januar, 2008 

 

Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Oslo 

v/ undervisningsleder Bernd Etzelmüller 

Pb. 1047, Blindern 

0316 Oslo 

 

 

Undertegnede ble 28. november 2007 oppnevnt som tilsynssensor ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet, UiO, og skal føre tilsyn med følgende emner ved UiO: 

GEO4211, GEO4230, GEO4240, GEO4250, GEO4260, GEO4270, GEO4280, GEO4620, 

GEO4630, GEO9200. 

 

Siden oppnevnelsen skjedde sent i 2007, har det ikke vært mulig å føre grundig tilsyn med 

gjennomføring av kurs forelest i høstsemesteret. Denne rapporten baserer seg derfor på den 

informasjon om emnene undervist i høstsemesteret 2007 som ligger på instituttets nettsider, samt 

tilsendte beste og dårligste eksamensbesvarelser for emnene: 

 

GEO4211: Petroleumssystemer 

GEO4230: Bassengdannelse og sekvensstratigrafi 

GEO4260: Reservoargeofysikk 

GEO4620: Seismiske bølger og seismologi 

GEO4630: Geodynamikk 

 

En generell observasjon er at informasjon på instituttets nettsider angående emnebeskrivelse, 

læringsmål, krav til opptak, forkunnskaper, undervisningsform og mengde, samt vurdering og 

eksamen, er fremstilt på en klar og oversiktelig måte. 

 

Eksamen GEO4211 

 

Evaluering av oppgaver, framføringer, etc teller 30 %, avsluttende eksamen (skriftlig (3 timer) 

eller muntlig) teller 70 %. Bokstavkarakterer (A-F). 

Eksamensoppgavene består av 10 korte spørsmål, hvorav kandidaten bes besvare 8. 17 studenter 

møtte til eksamen, en strøk, og gjennomsnittskarakteren representerer en perfekt normalfordeling 

omkring C. 
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Side 2 

Eksamen GEO4230 

Evaluering av 1-2 skriftlige rapporter som skal presenteres (teller 20 % i sluttkarakteren), 

skriftlig eller muntlig midttermineksamen (30 %) og avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) 

(teller 50 %). Hver eksamensdel må bestås individuelt. Bokstavkarakterer (A-F). 

Eksamensoppgavene består av 4 oppgaver, hvorav den ene involverer praktisk seismisk 

tolkning.16 studenter møtte til eksamen, hvorav 4 strøk. Gjennomsnittskarakteren ble en dårlig 

D, noe som må karakteriseres som innenfor det normale. 

Eksamen GEO4260 

Dataøvelser som må gjennomføres, teller 30 %. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer), teller 

70%. Bokstavkarakterer (A-F). 

Eksamensoppgaven består av 3 oppgaver med hovedvekt på kvantitative beregninger. 17 

kandidater tok eksamen, med gjennomsnittskarakter D. 

Eksamen GEO4620 

Skriftlig eksamen (3 timer) som teller 100 %. Bokstavkarakter (A-F).  

Eksamenssettet er sammensatt av 3 oppgaver med flere delspørsmål. Oppgavesettet er variert og 

flere av spørsmålene involverer kvantitative utregninger. 7 studenter tok eksamen, med 

gjennomsnittskarakter C. 

Eksamen GEO4630 

Eksamenssettet består av 3 oppgaver med flere delspørsmål. Studentene har hatt tilgang til 

læreboken og notatene sine under eksamen. Oppgavesettet representerer god variasjon mellom 

kvalitative og kvantitative problemstillinger. 7 studenter møtte til eksamen, hvorav en strøk. 

Gjennomsnittskarakteren ble C. 

Konklusjoner og kommentarer: 

Eksamensoppgavene dekker emnene på en god måte, er varierte og synes å være av riktig 

vanskelighetsgrad og omfang. Undertegnede er enig i vurderingen av både den gode og dårlige 

besvarelsen for alle fag. Gjennomsnittskarakteren for de vurderte kursene ble en dårlig C, noe 

som viser at instituttet innenfor dette fagfeltet er riktig kalibrert karaktermessig. 

 

På instituttets oversikt over emnene er kun en e-modul nevnt. Dersom det er riktig at e-moduler i 

liten grad benyttes i undervisningen ved instituttet, bør dette revurderes. E-moduler publisert i 

LearningGeoscience bør kunne benyttes som viktig supplement til undervisningen i de fleste av 

de vurderte kurs. 

 

Vennlig hilsen 

Rolf Mjelde 

 

 

 

 


