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Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo 
v/ undervisningsleder Valerie Maupin 
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. 
 
Denne rapporten baserer seg på den informasjon om emnene undervist i høstsemesteret 2009 
som ligger på instituttets nettsider, tilsendte rapporter, samt 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. 
 
GEO4211 
 
Undervisningen består av 6 dobbelttimer i uken, samt 4 timer øvelse pr uke og 4 dager med 
ekskursjoner. 
 
Evaluering av oppgaver, framføringer, etc teller 30 %, avsluttende eksamen (skriftlig (3 timer) 
eller muntlig) teller 70 %. Bokstavkarakterer (A-F). 
Eksamensoppgavene består av 5 spørsmål av kvalitativ karakter. 25 studenter møtte til eksamen, 
og gjennomsnittskarakteren ble B. 
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Side 2 

 

GEO4230 

Undervisningen består av forelesninger og seminarer (2x4 timer pr. uke), øvelser opptil 6 timer i 
uken, en ukes feltkurs samt eventuelle korte dagsekskursjoner, obligatoriske rapporter på enkelte 
utvalgte øvelser, seminarpresentasjoner og ekskursjoner. Innsamling og bearbeiding av 
geologiske data er en del av den obligatoriske feltundervisningen. 

Arbeidet med feltnotater teller 20 % i sluttkarakteren (karakter gis fortløpende hver dag under 
kurset), midttermineksamen teller 30 % og avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 50 %. 
Hver eksamensdel må bestås individuelt. Bokstavkarakterer (A-F). 

Oppgavene for midttermineksamen bestod av 2 oppgaver, med flere deloppgaver av variert og 
deskriptiv karakter. Avsluttende eksamen bestod av 4 oppgaver av tilsvarende karakter. Flere av 
delspørsmålene innbefattet tolkning av et vedlagt seismisk snitt. 26 studenter bestod alle kursets 
deler, og gjennomsnittskarakteren for disse ble en god C. 

 

GEO4260 

Undervisningen består av 4t forelesning og 1 time regneøvelser pr uke, henholdsvis ca 48 og 12 
timer. I tillegg gjennomføres et intensivkurs i reservoarseismisk prosessering ved bruk av 
Hampson-Russel programvare (ca 25 timer). 

Dataøvelser som må gjennomføres, teller 30 %. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 
70%. Bokstavkarakterer (A-F). 

Eksamensoppgaven består av 3 oppgaver med til sammen 10 delspørsmål. Hovedvekten i 
eksamenssettet er rettet mot kvantitative beregninger. 12 kandidater tok eksamen, med 
gjennomsnittskarakter C/D. En kandidat strøk. 

 

GEO4620 

Undervisningen innbefatter forelesninger, kollokvier og oppgaveløsing. Det ble gitt en 
obligatorisk dataøvelse om refleksjons- og transmisjonskoeffisienter. 
Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%. Bokstavkarakter (A-F). 

Eksamensoppgavene var formulert som 3 oppgaver med til sammen 15 delspørsmål. Oppgavene 
fordret en blanding av deskriptive svar og kvantitative beregninger. 6 studenter møtte til 
eksamen, hvorav en strøk. Gjennomsnittskarakteren ble D. 

 

GEO4630 
Undervisningen bestod av forelesninger og kollokvier tilsvarende 6 t pr uke, samt en obligatorisk 
oppgave om varmeledning. Mot slutten av kurset presenterte studentene en artikkel hver. Tre 
valgte en artikkel fra en liste utarbeidet av foreleser, mens to valgte å presentere relevant 
materiale de hadde jobbet med tidligere i studiet. 
Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100 %. Bokstavkarakter (A-F). 

Eksamenssettet består av 3 oppgaver med flere delspørsmål, i hovedsak formulert som 
kvantitative beregninger. 5 studenter møtte til eksamen, hvorav en strøk. 
Gjennomsnittskarakteren ble D. 



Side 3 

 

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

Vennlig hilsen 

Rolf Mjelde 
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