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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 2012 som 

ligger på instituttets nettsider, samt beste og dårligste eksamensbesvarelser for emnene: 

 

GEO4240: Seismisk tolkning 

GEO4250: Reservoargeologi 

GEO4280/9280: Seismisk signalbehandling 

 

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

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

eksamen, stort sett er fremstilt på en klar og oversiktelig måte.  

 

 

GEO4240 

 

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

seminar.  

Prosjektarbeid og øvelser teller 40%, og avsluttende skriftlig eksamen teller 60% i karakteren. 

Bokstavkarakterer (A-F). 

Eksamenssettet består av 4 oppgaver, hvorav den første teller 10% og de tre siste teller 30% 

hver. Oppgave 1 innbefatter sentrale begreper som refleksjonskoeffisient, akustisk impedans, 

seismisk polaritet og fresnelsone, oppgave 2 omhandler oppløsning og 2D vs 3D, mens oppgave 

3 og 4 i hovedsak er tolkningsoppgaver som omhandler både tolkning av forkastninger, DHI og 

seismisk refleksjonsmønster. 30 studenter møtte til eksamen. Ingen studenter strøk og 

gjennomsnittskarakteren ble C. 
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Side 2 

 

 

GEO4250 

 

Kurset består av 8 t forelesning og 2 t lab per uke i 7 uker, samt en to ukers prosjektoppgave.  

Presentasjoner, prosjektoppgave og øvelser teller 30%, og avsluttende 3 t skriftlig eksamen teller 

70% i karakteren. Bokstavkarakterer (A-F).  

Eksamenssettet består av 9 oppgaver som blant annet omhandler permeabilitet, diagenese, 

karbonater, porositet, spenninger, drenering, logger, resistivitet og skjær-bølge hastighet. 

Konteeksamen bestod av 7 oppgaver av samme vanskelighetsgrad. Eksamenssettene er godt 

balansert mellom deskriptive oppgaver og utregninger. Generelt bør det opplyses på slike 

eksamenssett at alle oppgaver teller likt. 28 studenter møtte til eksamen. 2 studenter strøk og 

gjennomsnittskarakteren ble en god D. 

Tilsynssensor har fått kopi av brev fra 14 studenter som klaget over for liten tid til eksamen, 

samt svarbrev fra undervisningsleder. Svarbrevet gir en fyldig og grei tilbakemelding 

tilsynssensor støtter. 

 

GEO4280/9280 

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. 

Rapporter skrevet ifm filtreringsøvelser 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 studentene. Bokstavkarakter (A-F). 

Eksamensoppgavene består av 3 oppgaver, som er delt inn i flere del-oppgaver; oppgave 1 teller 

50%, oppgave 2 teller 20%, mens den siste oppgaven teller 30%. Oppgavene representerer en fin 

balanse mellom matematiske utregninger og deskriptive elementer. 25 studenter møtte til 

eksamen i GEO4280. Ingen studenter strøk og gjennomsnittskarakteren ble en dårlig C (god D 

våren 2008, god C våren 2009, C våren 2010, C våren 2011). En student fikk bestått eksamen i 

GEO9280. 

 

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.  

 

Undertegnede oppfordrer igjen alle involverte ved instituttet til å påse at nødvendig informasjon 

til tilsynssensorene samles inn ifm eksamen og sendes like etter at eksamensarbeidet (inkludert 

klager) er ferdig. 

 

Vennlig hilsen 

Rolf Mjelde 


