
Instituttrapport for 2005/2006 Institutt for geofag 
 
1. Emnetilbudet, og evt. endringer i emnetilbudet i foregående studieår. 
Institutt for geofag vurderer fortløpende om emneporteføljen er hensiktsmessig. Så å si 
alle emnene våre inngår i et av studieprogrammene vi er med i eller eier. I løpet av 
studieåret 05-06 ble det planlagt en rekke endringer, som ble iverksatt i 2005 og i løpet av 
2006. Dette dreier seg om emner som det ble bestemt at bare skulle gå annen hvert år, 
noen få emner ble nedlagt eller slått sammen, og noen emner fikk endret sitt opplegg. De 
største endringene skjedde på masternivå.  
 
 
2. Evt. behov for endringer i studietilbudet i kommende studieår. 
Vi kommer til å gjennomgå opplegget vårt. Tilbudet er sterkt preget av at 
Kvalitetsreformen og sammenslåingen av de tre instituttene kom samtidig. Vi starter 
arbeidet i oktober. 
 
3. Gjennomført kvalitetsarbeid, herunder gjennomførte evalueringer og bruk av 

tilsynssensor. 
IG har en egen webside: Kvalitetssikring av undervisningen 
(http://www.geo.uio.no/intra_ansatt/kvalitetssikring/index.html) (tilsvarende den fra IFI). 
Her er underpunkter til faglærer/emneansvarlig (med informasjon om underveisevaluering 
og periodisk emneevaluering) og til tilsynssensorene våre med opplysninger om 
tilsynssensor-ordningen. 
Det er gjennomført periodisk programevaluering av masterprogrammet vårt. 
 
4. Evt. vedtatte mål og planer for videre studiekvalitetsarbeid. 
Det arbeides kontinuerlig med å bedre studiekvaliteten. 

 
5. Aktuelle punkter fra gjennomførte underveisevalueringer av emner. 
Underveisevaluering ble tidligere gjennomført av studentene selv ved Fagutvalget. Det må 
innarbeides at dette er emneansvarliges ansvar. Vi har tilrettelagt for at 
underveisevaluering kan gjøres på enklest mulig måte. Svarprosent og når og hvordan 
underveisevalueringen ble utført varierer meget.  
- Undervisningsspråk er et gjennomgangstema. Det oppleves for mange studenter 

vanskelig å følge forelesninger på engelsk, og ikke alle som underviser er spesielt 
gode i engelsk.  

- Stor variasjon mellom emnene i bruk av semestersider, classfronter eller e-post til 
informasjon 

 
 
6. Aktuelle punkter fra gjennomførte periodiske emneevalueringer og oppfølgingen 

av disse. 
 
Vi valgte å gjennomføre periodisk emneevaluering med nettskjema, etter fakultetets mal.  
Det var dessverre dårlig respons og vi arbeider med å finne et bedre system for 
tilbakemeldinger. 
To masteremner ble evaluert v.h.a. papirskjema. Dette ga heller ikke særlig stor respons. 
Svarprosenten var så lav at det er vanskelig å trekke noen gode konklusjoner utfra 
dataene. 

 



7. Hva som er gjort for å utbedre avdekket svikt.  
Svikt i rutiner tas opp øyeblikkelig og vi forsøker stadig å forbedre oss.  

 
 

8. Aktuelle punkter fra tilsynssensorrapporter og oppfølgingen av disse. 
Vårt inntrykk er at tilsynssensorordningen ikke fungerer godt. Vi har oppnevnt 
tilsynssensorer for alle emner, hatt kontakt med dem som gruppe over e-post og informert 
om våre kvalitetssikringssider på web’en. Kun et fåtall har gitt oss tilbakemelding 
(vesentlig med ønske om et fellesmøte for å få vite mer).  
Kun én tilsynssensorrapport er hittil mottatt. 

 
9. Aktuelle kommentarer til nøkkeltall fra FS (karakterer, bruk av 

karakterskalaen, stryk, studiepoengproduksjon, forholdstall lærer/student). 
Bruk f.eks. rapport FS754.001 og FS755.001. 
 
• Bruk av karakterskala: hele skalaen brukes, ser ut til å være noenlunde 

normalfordelt 
• Studiepoengproduksjon: H05: ca 20, V05: ca 15 (sp per eksamensmeldt student)  

Ser ingen trend i perioden H03 – H05. Totalt ble det produsert ca 9 800 sp ved 
instituttet i 2005 = ca. 160 studentårsverk.. Studiepoeng per vitenskapelig faste 
ansatt i 2005: ca. 215 = ca. 3,5 studentårsverk per vitenskapelig faste ansatt. 

• Strykprosent: stort sett veldig lav, følgende emner utpeker seg med ca. 30 % 
stryk; GEG2230 (V), GEO4280 (V), HYD2010 (V) og GEF1000 (H) 

 
10. Andre tiltak for å bedre tilbudet til studentene. 
 
Ønsker å satse mer på internasjonalisering / studentmobilitet i 2006. 
Endringer skal vurderes i forhold til instituttets strategi og tilgjengelige ressurser. 
 
 
 
 
 


