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Bakgrunn:
Undertegnede er oppnevnt som tilsynssensor ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet, UiO i perioden 2007-2010.
Denne rapporten gjelder følgende emner som ble avholdt høsten 2008:

GE03020/4020 - Markvann og grunnvann ( 10 studiepoeng)
GE043 10 - Hydrologisk metode I (10 studiepoeng)
GE04320 - Hydrologisk metode II - hydrologiske modeller (10 studiepoeng

Tilsynssensor har deltatt på et felles tilsynssensormøte 9. januar 2009, hvor det også var et møte med
emneansvarlige Per Aagaard og Chong Yu Xu. I møtet med emneansvarlige ble opplegget for emnene kort
diskutert. Hovedvekt ble lagt på studentenes deltakelse og deres tilbakemeldinger. Små grupper og godt
organiserte emner synes å sikre en god dialog mellom faglærer og student. Oppmøte av studentene til øvelser
synes å være svært god. Faglærere virket å være lydhøre for studentenes tilbakemeldinger, og villige til å
legge til rette for bedrede undervisningsopplegg, selv om emnene i utgangspunktet virker svært gode. Her
kan nevnes GE04320, hvor studentene ønsker å strekke ut undervisningen over en lengre periode, slik at
undervisningen ble mindre intensiv og det ble mer tid til modning av stoffet.

I januar 2008, fikk jeg tilsendt kopi av eksamensoppgaver og stikkprøver på eksamensoppgaver for de tre
emnene gitt over. På bakgrunn av dette, samt emnebeskrivelser gitt på UiOs nettsider og informasjon gitt på
Classfronter for GE0320/4020 (fremdeles ikke tilgang til Classfronter i GE04310 og GE04320), er det
skrevet en kort rapport for de enkelte emnene.

Generelt synes undervisningen i emnene som tilsynssensor har ansvar for å være svært god. I følge
emneansvarlige er studentkullet fra høsten 2008 generelt mer motiverte og viser bedre resultater enn
foregående år. Emnene er evaluerte av to interne sensorer fra Geofag, og karaktersettingen virker riktig.
Tilgang på tallmessige poengberegninger, som er oversiktelig satt opp, letter arbeidet for tilsynssensor. Med
tanke på den gode organiseringen og den store innsatsen som legges ned av de enkelte faglærere i de ulike
emnene, bør flere studenter ta del i dette. Forholdene ligger derfor godt til rette for å øke studenttallet ut i fra
kvalitetsmessige kriterier.
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GE03020/4020 - Mark og grunnvann

Emnets eksamensform (avsluttende eksamen og antall deleksamener)
Studentene evalueres i form av

Deleksamener underveis: skriftelig oppgave (20 %) og muntlig presentasjon (20 %)
Avsluttende eksamen: skriftlig (60 %)

Forholdet mellom deleksamener og avsluttende eksamen synes å være passende.

Omfanget av obligatoriske øvelser

Emnebeskrivelsen forutsetter en aktiv deltakelse i form av presentasjon av fagstoff, skriftelig oppgaver og
godkjent laboratorierapport. Videre inngår to heldagsekskursjoner. Den praktiske undervisningen er
forankret i 2 øvelsestimer (seminar/regneoppgaver/labforsØk) per uke i 14 uker. Hvorvidt oppmøte er
obligatorisk på de ulike aktivitetene er ikke opplyst. I følge emneansvarlig er imidlertid oppmøte av
studenter godt. Undervisningsopplegget synes å gi studentene gode muligheter til å aktivisere seg og å få
testet praktiske ferdigheter i form av øvelser/laboratorieoppgaver.

Stikkprøvekontroll av oppgavevurdering

Karakterer som ble gitt varierer fra F-B, og viser at karakterskalaen ble brukt. 10 studenter gjennomførte
kurset og 1 student tok eksamen på nytt. Totalt ble det gitt 6 x B, 3 x C, 1 x D og 1 x F, som gir en C i snitt.
Eksempler på oppgavebesvarelser (avsluttende eksamen), en kandidat med B og en kandidat med F, synes å
være riktig bedømt. Eksempelet på en svært god feltrapport 'var også vedlagt, og tilsier at studentene jobber
godt underveis i emnet. Vedlagt var også et oversiktelig regneark med oppsummering av karakterer på de
ulike delene, som gjør det lett å følge karaktersettingen.
Oppgavene som ble gitt til avsluttende eksamen virket sentrale i forhold til emnebeskrivelsen. Oppgavesettet
var imidlertid relativt omfattende, og kanskje i overkant med tanke på at eksamensoppgavene skal løses på 3
timer. Eksamen ble også besvart på engelsk, og for enkelte studenter kan dette kanskje være noe mer
tidkrevende?

Emneinnhold og pensum
Kunnskapsmål:
"Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om fysiske og kjemiske prosesser som inngår i det
hydrologiske kretsløp samt forståelse for samspillet mellom nedbør og avløpsrespons. Sammen med emnet
HYD2010 Overflatehydrologi utgjør GEO3020/4020 en modul som omhandler jordas vannbalanse og gir en
innføring i de viktigste komponentene i vannets kretsløp." I emnebeskrivelsen bør det kanskje presiseres at
det representerer en videreføring på et 300-400 nivå?

Underveisevaluering:
Ikke gjennomført. Ansvarlig lærer beklaget dette.

Classfronter:



Fyldig og oversiktelig informasjon var lagt ut på fronter. Noe som er med på å sikre at studentene har god
tilgang til hjelpemidler underveis i studiet.

Samlet vurdering:
Undervisningen synes å være variert, hvor kandidatene blir opplært i både teoretiske og praktiske
ferdigheter. Forholdet mellom evalueringsformer er vurdert til å være passende og den skriftelige eksamen
synes å være riktig bedømt. Emneinformasjonen som er lagt ut på geofags nettsider er konkret, men nivå kan
kanskje presiseres noe mer. Innholdsrik og godt organisert informasjon på classfronter bør være til god støtte
for studentene som tar emnet.

GE04310 - Hydrologisk metode I

Emnets eksamensform (avsluttende eksamen og antall deleksamener)
Studentene evalueres i form av

Deleksamener underveis: Innlevering av oppgaver (50 %)
Avsluttende eksamen: skriftlig (50 %)

Forholdet mellom deleksamener og avsluttende eksamen synes å være passende.

Omfanget av obligatoriske øvelser
Undervisningen er lagt opp for distanseundervisning, slik at den teoretiske delen av kurset er lagt opp som en
intensiv periode med forelesninger og kollokvier. Innlevering av 3 oppgaver inngår som en del av eksamen.
Hvorvidt det er aktiviteter knyttet til kurset som er obligatorisk utover delene som inngår direkte i eksamen
går ikke fram av emnebeskrivelsen.

Stikkprøvekontroll av oppgavevurdering
Årets karakter varierer fra C-B (2 x C og 2 x A,). Tyngdepunktet ligger følgelig mellom B og C. Antallet
som har avlagt eksamen (4 kandidater) er imidlertid for lite til å forvente normalfordeling. Videre har
emneansvarlig på e-post forklart at årets kull var gode, så karakternivået virker riktig satt. Eksempler på
oppgavebesvarelser (en deleksamen) fra to av kandidatene, en kandidat med karakter A og en kandidat med
karakter C, er tilsendt. Det er klare forskjeller i nivå på besvarelsene, hvor den ene er jevnt over god og den
andre er svært bra. Nivået ser derfor ut til å være riktig bedømt. Oppgaveteksten/bakgrunnsinformasjon om
oppgavene er ikke kjent, og ville vært til hjelp ved gjennomgang av oppgavene.
Spørsmålene til en multiple choice eksamen (avsluttende eksamen nov. 2008) er tilsendt. Spørsmålene synes
å vise bredde og dekker trolig store deler av pensum.

Emneinnhold og pensum

Kunnskapsmål.
I emnebeskrivelsen står det bl.a. "Studentene lærer å analysere hydrologiske og klimatologiske data ved bruk
av......" Kunnskapsmålene i emnebeskrivelsen er konkret beskrevet, og bør derfor være lett å etterprøve.
Nivået på undervisningen er også klart angitt (masternivå).
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Underveisevaluering.
Ikke oppgitt om dette er foretatt.

Samlet vurdering:
Undervisningen synes å være på et høyt teoretisk nivå, hvor det er lagt inn ulike former for oppgaver i løpet
av undervisningsperioden. Beskrivelsen av emnet er konkret, slik at kunnskapsmålene er klart definert og
studentene er kjent med hva de går til før studiestart. Karakternivået virker riktig bedømt.

GE04320 - Hydrologiske metode II - hydrologiske modeller

Emnets eksamensform (avsluttende eksamen og antall deleksamener)
Studentene evalueres i form av

Obligatorisk øvelse (50 %)
Avsluttende eksamen: muntlig (50 %)

Forholdet mellom deleksamener og avsluttende eksamen synes å være passende.

Omfanget av obligatoriske øvelser
Over en 6 ukers periode gis 2 timer øvelser hver uke. Videre er det en halvdags ekskursjon til NVE,
hydrologisk avdeling - flomvarsling . Det er oppgitt at det er obligatorisk innlevering av gruppeøvelse i
modellkalibrering . Instruksjonen til de obligatoriske oppgavene var fyldig og innholdsrik , med klar
beskrivelse av problemstillingene og framgangsmåte . Dette ' bør være til god hjelp for studentene forut for
oppgaveløsing.

Stikkprøvekontroll av oppgavevurdering

Årets 5 kandidater fikk karakterer som varierte fra C-A (1 x A, 2 x B og 2 x C,). Tyngdepunktet ligger derfor
på B. Få kandidater (5 stk) og kommentar fra emneansvarlig om at årets kull var svært motiverte og bedre
enn foregående år, tilsier at karakter et riktig satt.

Eksempler på oppgavebesvarelser fra avsluttende eksamen fra to av kandidatene, er tilsendt. Kandidatene er
gitt henholdsvis sluttkarakter A og C. Det er klare nivåforskjeller i besvarelsene, hvor A-kandidaten klart har
en bedre forståelse for stoffet enn C kandidaten, som også har levert en grei besvarelse. Oppgavevurderingen
synes i så måte riktig bedømt. Oppgavesetet til avsluttende eksamen (multiple choice) er tilsendt. Et
omfattende sett som synes å få testet studentenes kunnskaper på en god måte

Emneinnhold og pensum
Kunnskapsmål.-

Emnebeskrivelsen på nettet gir en kort og konsis beskrivelse av kunnskapsmålene: "kjennskap til og erfaring
med bruk av hydrologiske modeller, hvor fokus blir lagt på operativ hydrologi og praktiske anvendelser"
Nivået på undervisningen er også klart angitt ved at det bygger på Bachelor i geofag og naturressurser

Emnet omfatter i følge emneansvarlig (opplyst på e-post): Klassifisering av hydrologiske modeller, formål
med ulike modeller, behandling av prinsipielle hydrologiske prosesser i enkle og mer komplekse modeller
samt anvendelse av modeller for å løse typiske problemstillinger innen hydrologi og vannressurser



Underveisevaluering:
Tilbakemeldinger fra alle studentene (5 stk) var svært gode. På en skala fra 1-5, lå poenggivningen i
nærheten av 5 på de fleste spørsmålene. Dette tilsier at undervisningen er svært god, og at det er god dialog
mellom emneansvarlig og studentene. Studentene har kommet med ønske om at undervisningen strekker seg
over en lengre periode, for å øke forståelsen for faget. Emneansvarlig har orientert om at han planlegger å
etterkomme studentenes ønske på dette punktet til neste år.

Samlet vurdering:
Emnet er knapt, men konkret beskrevet i emnebeskrivelsen. Karakternivået på eksamen synes riktig bedømt,.
Helt klart et emne med svært god undervisning og student-lærer dialog.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5

