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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. 

 

Denne rapporten baserer seg på den informasjon om emnene undervist i vårsemesteret 2009 som 

ligger på instituttets nettsider, tilsendte rapporter, samt beste og dårligste eksamensbesvarelser 

for emnene: 

 

GEO4240: Seismisk tolkning. 

GEO4280: Seismisk signalbehandling. 

GEO9200: Bassenganalyse – prinsipper og anvendelse 

 

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. 

 

 

GEO4240 

 

Undervisningen består av 3-6 t forelesninger og øvelser pr uke, obligatorisk prosjektrapport og 

seminar. Flere praktiske øvelser er utført i 2009 sammenlignet med i 2008. 

Avsluttende 3 t skriftlig eksamen teller 100 % i karakteren. Bokstavkarakterer (A-F). 

Eksamenssettet består av 4 oppgaver. Oppgave 1 fokuserer på oppløsning, mens oppgave 2 er 

konsentrert omkring 3D seismikk. Oppgave 3 lar studentene selv tolke forkastninger og 

stratigrafi, mens oppgave 4 er en praktisk tolkningsoppgave innen reservoargeofysikk. 13 

studenter møtte til eksamen og ingen strøk. Gjennomsnittskarakteren ble C/D (C våren 2008). 

 

mailto:rolf.mjelde@geo.uib.no


Side 2 

 

GEO4280 

Undervisningen omfatter ca 45 t forelesninger, ca 15 t regneøvelser, grunnleggende 

filtreringsøvelser på datamaskin ved bruk av Matlab (ca. 10 timer) med rapportskriving, samt E-

læringsassistert kurs i seismisk prosessering ved bruk av Promax (ca. 20 timer) med 

rapportskriving . 

Filterøvelser på datamaskin og kurs i seismisk prosessering teller til sammen ca. 30 %, og 

skriftlig eksamen (3 timer) teller ca. 70 %. Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av 

eksamensdelene. Bokstavkarakter (A-F). 

Eksamensoppgavene består av 2 oppgaver, som er delt inn i flere del-oppgaver. Oppgave 1 

involverer en del utregninger, mens oppgave er av mer deskriptiv karakter. 17 studenter møtte til 

eksamen, og ingen strøk. Gjennomsnittskarakteren ble en god C (god D våren 2008). 

 

GEO9200 

To studenter på dr-grads-nivå gjennomførte kurset, som var lagt opp som et intensivt seminar 

(fem dager a 6 timer) basert på et kjernepensum og et utvalgt spesialpensum for de to 

kursdeltakerne. Begge presenterte sine sammenstillinger og kommentarer av pensumlitteraturen i 

seminaret.  

 

Studentene utarbeidet skriftelige essays over selvvalgt tema fra pensum. Disse besvarelsene ble 

gjennomgått og evaluert av kursets lærere, lagt fram og forsvart ved den muntlige eksamen som 

ble gjennomført med intern sensor. 

 

Begge studenter fikk godkjent kurset i det de skriftlige og muntlige prestasjonene ble vurdert til 

B eller bedre. 

 

 

Konklusjoner: 

 

Undertegnede mener undervisningsopplegget i de vurderte fagene er godt, med en riktig 

blanding av teori og praktiske øvelser. 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 C, noe som viser at instituttet innenfor dette fagfeltet er riktig kalibrert 

karaktermessig. 

 

 

Vennlig hilsen 

Rolf Mjelde 

 

 

 

 


