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GEO 4120: Environmental Geophysics 

Vurderinga mi byggjer på ein omfattande og grundig rapport frå faglærar Isabelle Lecomte 

datert 30/9 2012, eksamensoppgåvene for eksamen 12. juni 2012 og den beste og dårlegaste 

besvarelsen.   

 

 

Undervisninga har vore 3 timar i veka. Dette inkluderer førelesingar, tre øvingar og ein kort 

demonstrasjon av utstyr, i alt 42 timar. Evalueringa av øvingane er godkjent/ikkje godkjent og 

skrifteleg eksamen (3 timar) tel 100 % med bokstavkarakter A-F. 

 

Eksamensoppgåvene bestod av fire oppgåver og dekka store deler av pensum; seismikk, 

Ground Penetrating Radar, elektriske motstandsmålingar som hovudspørsmål, i tillegg til 

kortsvarsoppgåve med gravimetri, geomagnetisme og elektromagnetisme. Oppgåvene er gode 

og sentrale, men eg tykkjer det var for mange oppgåver som skulle gjennomførast på tre 

timar. Karakterfordelinga vart 1A, 3 B, 8 C, 3 D, 1 E og 1F som er ei grei fordeling. Tre 

studentar ville ha ei forklaring på karakteren, og ein student klaga. Omfanget på eksamen kan 

tenkjast å ha vore i meste laget.  

 

Kurset vart evaluert av studentane 22/5, men berre 9 av 17 studentar deltok. Dette er om lag 

halvparten og er litt for lite for å få ei god tilbakemelding. Så vidt eg kan sjå frå rapporten frå 

faglærar er studentane stort sett nøgde med opplegget og undervisninga. 

 

Faglærar ser to utfordringar med kurset: 

(1) Ulik og ujamn bakgrunn hjå studentane i fysikk og matematikk. 

(2) Feltarbeid. 

 

Begge delar støttar eg. Det er viktig at studentar som ikkje har meir bakgrunn enn 

introduksjonsemna i matematikk og fysikk kan følgja undervisninga og ha moglegheit til å få 

toppkarakter i emnet. Faglærar opplyser at dette vil bli nøye gjennomtenkt ved vurdering av 

opplegget og pensum.  
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Feltundervisning MÅ gjennomførast neste gong kurset går. Studentane må samla inn data 

sjølv med ein av dei sentrale metodane i kurset; GPR, seismikk eller Elektriske 

motstandsmålingar og bearbeida desse. Eg oppfordrar studieansvarleg til å leggja forholda til 

rette (økonomisk og tidsmessig) slik at faglærar kan gjennomføra 1-2 dagar med feltarbeid. 

Dette treng ikkje verta dyrt - kan skje nær Oslo. 

 

 

 

GEO 4130: Engineering Geology and Geomechanics 

Vurderinga mi byggjer på skrifteleg eksamensoppgåve datert 13/6-2012 og beste og 

dårlegaste besvarelse på denne.   

 

 

Evalueringa består av oppgåver og labkurs? etc og tel 50 % av karakteren, avsluttande 

skriftleg eksamen (3 timar) tel 50 %.  

 

Den skrifteleg eksamensoppgåva bestod av tre gode oppgåver med litt ulik vekt. Studentane 

må både ha god geologisk forståing og kunna gjera enkle berekningar for å få god karakter. 10 

studentar tok eksamen og karakterane fordelte seg slik: 2A, 2B, 4C og 2D. Eg har sett den 

beste besvarelsen (A) og den dårlegaste (D) og eg er einig i karaktersetjinga som er gjort.  

 

Eg har ikkje motteke rapport frå faglærar eller pensumliste eller andre dokument til hjelp i 

evalueringa.  
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