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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.  
 Konkrete endringer: NAM1000 ble gitt siste gang, pga utfasing av NAM-programmet, 
og 3 PhD-emner, som tidligere stort sett er blitt undervist utenfor normal emneportefølje, 
ble implementert i systemet.  

Ellers er det gjort diverse små justeringer i eksisterende emner, blant annet pga 
nytilsettinger av vitenskapelig ansatte. 
 
2. Evt. behov for endringer i studietilbudet i kommende studieår. 

Instituttet evaluerer emnetilbudet.  Arbeidsgrupper er nedsatt for å se på en evt. 
revisjon av studietilbudet, med spesiell fokus på våre 1000-emner. Ingen større tiltak er 
vedtatt ennå, bortsett fra en bedre koordinering av feltundervisning og ekskursjoner i disse 
emnene.  
 
3. Gjennomført kvalitetsarbeid, herunder gjennomførte evalueringer og bruk av 

tilsynssensor. 
Nettsiden ”Kvalitetssikring av undervisningen”, på  

http://www.geo.uio.no/intra_ansatt/kvalitetssikring/index.html vedlikeholdes. 
Tilsynsensorordningen fungerte ikke tilfredsstillende for instituttet som helhet. En 
avdelinge hadde en tilfredsstillende oppfølging. Det er blitt gjennomført en revisjon (se 
pkt. 8).  

 
4. Evt. vedtatte mål og planer for videre studiekvalitetsarbeid. 

Det arbeides alltid kontinuerlig med å bedre studiekvaliteten. Ingen konkrete mål eller 
planer er vedtatt, men instituttet vil jobbe med å nedfelle dette i strategiplanleggingen for 
undervisning, som det arbeides med. 

 
5. Aktuelle punkter fra gjennomførte underveisevalueringer av emner. 

Emneansvarlige/forelesere er åpne for innspill fra studentene, og kjører en del muntlig 
evaluering underveis. Studenters synspunkter rundt undervisningen fanges til en viss grad 
også opp av studiekonsulentene, som bringer informasjonen videre til aktuelle 
emneansvarlige/forelesere.  
 
6. Aktuelle punkter fra gjennomførte periodiske emneevalueringer og oppfølgingen 

av disse. 
Periodiske emneevalueringer er gjort vha nettskjema, etter fakultetets mal.  Det er 

dessverre ofte lav svarprosent. Før svarprosenten er bedre ønsker vi ikke å publisere 
evalueringsrapporter på emnets nettside, da dette gir et skjevt bilde av situasjonen. Bruk 
av data fra nettskjema til rapportskriving har vist seg tidkrevende, vi har derfor vedtatt å 
prøve bruk av statistikkprogram (SPSS) for å løse dette på en effektiv måte. Klarere 
rutiner for rapporter om emneevalueringer vil bli etablert høsten 07. 

Emneevaluering (i tillegg til den periodiske) er også gjennomført etter ønske fra 
studentene.  

 



7. Hva som er gjort for å utbedre avdekket svikt.  
Evt. svikt i rutiner tas opp fortløpende. Intet alvorlig er avdekket. 

 
 

8. Aktuelle punkter fra tilsynssensorrapporter og oppfølgingen av disse. 
Tilsynssensorordningen har ikke fungert. Tidligere hadde vi tilsynssensor for 

enkeltkurs. I høstens revisjon har vi utnevnt til sammen åtte tilsynssensorer, som har 
ansvaret for hele fagretninger, med avdelingslederen som ansvarlig kontaktperson. Det vil 
bli holdt felles møte med alle tilsynssensorer i høst, og vi regner med å kunne følge opp 
dette mye mer effektivt i fremtiden. 

 
9. Aktuelle kommentarer til nøkkeltall fra FS 

• Bruk av karakterskala: hele skalaen brukes, og den ser ut til å være noenlunde 
normalfordelt. 

• Studiepoengproduksjon: H06: 16, V07: 20 (sp per eksamensmeldt student)  
Mulig, svak oppadgående trend i perioden H06 – V07. Totalt ble det produsert ca 
9 800 sp ved instituttet i H06 og V07 = ca. 160 studentårsverk.. Studiepoeng per 
faste vitenskapelig ansatt H06 og V07: 233, = ca. 4 studentårsverk per faste 
vitenskapelig ansatt. 

• Strykprosent: stort sett veldig lav, men følgende emner utpeker seg: 
GEL2110; stryk: 38 % (kar.snitt: D) 
GEO9240; stryk: 67 % (2/3 studenter) 
GEO4810; stryk: 33 % (men kar.snitt er B) 
 

10. Andre tiltak for å bedre tilbudet til studentene. 
To nye, gode utvekslingsavtaler (Bristol og Ottawa) er opprettet, og tatt i bruk. Vi 

jobber videre med internasjonalisering/utveksling.  
Internasjonaliseringsmidler tildelt fra fakultetet vil bli brukt i tråd med det som stod i 

søknaden.  
 Tiltak for bedring av studentenes hverdag gjøres stort sett via programmene, og med 
hjelp fra studentforening Gæa Norvegica, som gjør mye bra. 
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