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Studieplan for Bachelorprogram i geovitskap: geofysikk 

 

Overskrift Standardsetningar og rettleiing 
 Norsk English 

Mål og innhald 

Objectives and content 

Mål 

Bachelorprogrammet skal formidle ei brei og basal forståing av 

geofysiske og geologiske metodar og tenkemåtar slik at 

kunnskapen kan nyttast til å gjere geofaglege vurderingar, arbeid i 

felt og laboratorium, analyse av geofysiske data, undervisning i 

geofag eller vidare studiar i geofysikk eller tilgrensande fag som 

geologi. 

 

Innhold 

Geofysikk er anvendelsen av fysikk for å studere den faste delen 

av jorden, havet, atmosfæren og det nære verdensrom. 

 

Bachelorprogrammet i geovitskap, retning geofysikk fokuserer på 

fysikken til den faste jorda. Dette inkluderer anvendt geofysikk, 

jordskjelvseismologi og kvantitative aspekter av geodynamikk. 

 

Kunnskaper innen den faste jords fysikk er nødvendig for å kunne 

løse viktige problemer av stor samfunnsmessige betydning, som 

energiressurser, geofarer og miljøvern. 

 

I anvendt geofysikk lærer studentene prinsippene bak generelle 

geofysiske letemetoder, som kan brukes til å analysere 

petroleumsreservoarer og mineraldeponier, finne grunnvann, 

oppdage arkeologiske objekter, bestemme tykkelsen på isbreer og 

jordsmonn og løse problem knyttet til forurensning og miljøvern.  

 

I jordskjelvseismologien lærer studentene å analysere 

jordskjelvdata med hensyn på jordens oppbygning på forskjellige 

skalaer, samt mulige effekter av fremtidige jordskjelv.  I 

geodynamikk utvikler studentene en forståelse av fysikken til 

geologiske prosesser og grunnleggende ferdigheter innen 

Objectives 

The programme provides a broad and basic understanding of the 

geophysical and geological methods and concepts necessary for 

carrying out geoscientific assessments, field and laboratory work, 

analysis of geophysical data, teaching the geosciences, or further study 

in geophysics or related fields, such as geology.   

 

Content 

Geophysics is the application of physics to study the solid Earth, 

oceans, atmosphere and near-Earth space.  

 

Bachelor’s Programme in Earth Science, specialization in geophysics 

focuses on the physics of the solid Earth. This includes exploration 

geophysics, earthquake seismology and quantitative aspects of 

geodynamics.  

 

Knowledge within solid Earth geophysics is required for the solution of 

important problems of great societal interest, such as energy resources, 

mitigation of natural hazards and environmental protection.  

 

In exploration geophysics, the students learn the principles of general 

geophysical methods, that can be used to analyse petroleum reservoirs 

and mineral deposits, locate groundwater, find archaeological relics, 

determine the thickness of glaciers and soils and assess sites for 

environmental remediation.  

 

In earthquake seismology, the students learn to analyse earthquake data 

with respect to the composition of the solid earth at different scales, 

and possible consequences of future earthquakes. In geodynamics, the 

students develop an understanding of the physics of geological 

processes and the fundamentals of numerical simulation.  
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numerisk simulering.  

 

Geofysikk er et høyst tverrfaglig felt som dekker både kvalitative 

og kvantitative aspekter. Studentene i dette Bachelorprogrammet 

kan derfor velge mellom matematisk og geologisk orienterte 

kursporteføljer.  

 

Geophysics is a highly interdisciplinary field that covers both 

quantitative and qualitative aspects. Therefore, the students in this 

bachelor´s programme can choose between mathematically and 

geologically oriented course portfolios.  

 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 

 

 

 

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte 

definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse: 

 

Kunnskapar 

Kandidaten 

 kjenner fundamentale omgrep innan geofysisk og 

geologisk terminologi  

 kan greie ut om jorda si oppbygning og dynamikk, samt 

dei indre og ytre prosessane som former jordskorpa  

 kan gje ei oversikt av hovudtrekka i jorda si geologiske 

utvikling frå prekambrium til notid  

 kan gjere greie for dei fysiske lovene som styrer 

seismisk bølgjeforplanting i jorda og grunnleggjande 

jordsskjelvseismologi 

 kan beskrive teori og bruk for innsamling, prosessering 

og tolking av seismiske data 

 kan beskrive korleis seismikk og andre geofysiske 

teknikkar vert nytta for å finne og monitorere utvinning 

av olje- og gassførekomstar, og andre georessursar 

 har kjennskap til geofysiske metodar som vert nytta i 

forbindelse med geotermisk energi,geologisk lagring av 

CO2, og andre georessursar. 

 

Ferdigheiter 

Kandidaten 

 kan gjennomføre grunnleggjande databehandling og 

tolking av seismiske data 

 er i stand til å utleie og anvende nokre av dei mest 

sentrale likningane som beskriv fysikken til den faste 

jord  

 

On completion of the programme the candidate should have the 

following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and 

general competence: 

 

Knowledge 

The candidate 

 knows the terminology and fundamental concepts of 

geophysics and geology  

 can explain the Earth's structure and dynamics and the internal 

and external processes  that shape the earth's crust  

 can give an overview of the main features of the Earth's 

geological development from the Precambrian to the present  

 can explain the physical laws that govern seismic wave 

propagation in the earth and the basics of earthquake 

seismology 

 can describe the theory and practice of collecting, processing 

and interpreting seismic data 

 can describe how seismic and other geophysical techniques 

are used to identify and monitor the extraction of oil and gas 

deposites, and other georesources  

 is familiar with geophysical techniques used in relation to 

geothermal energy, geological storage of CO2, and other 

georesources. 

 

Skills 

The candidate 

 can carry out basic processing and interpretation of 

geophysical data  

 is able to derive some of the most important equations that 

describe the physics of the solid Earth  
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 er i stand til å implementere enkle matematisk-

geofysiske modeller  på ei datamaskin 

 kan skrive rapporter og gje skriftlege og munnlege 

presentasjoner av geofaglege tema  

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 har god forståing av den vitskaplige metode, inkludert 

forskingsetikk.  

 kan arbeide sjølvstendig og i lag for å løyse faglege 

problemstillingar 

 har erfaring frå geofaglege undersøkingar og feltarbeid i 

samsvar med god HMS-praksis 

 kan formidle naturvitskaplege konsept på ein klar måte 

 kan bruke bibliotek og vitskaplege databasar til å hente 

inn relevant informasjon  
 

 is able to implement simple mathematical models from 

geophysics on a computer  

 can write reports and give oral presentations about 

geophysical topics  

 

General competence 

The candidate 

 has good understanding of the scientific method including 

research ethics.  

 can work independently and in a group to solve complex 

problems 

 has experienced geoscience surveys and field work in 

accordance with proper HSE practices 

 can coherently and logically convey natural science concepts  

 can use library and scientific databases to collect relevant 

information  

 

Arbeids- og 

undervisningsformer  

Teaching and learning 

methods 

Undervisninga skjer i hovudsak i form av førelesningar, øvingar, 

laboratoriearbeid og seminar. Fleire av emna legg dessutan opp til 

feltarbeid, ekskursjonar og tokt. Undervisningsformer for kvart 

emne som inngår i bachelorprogrammet er omtalt i 

emnebeskrivingane. 

 

A combination of teaching methods is used in the various courses, 

mainly lectures, exercises and hands-on laboratory work, and seminars. 

Several courses also include field work, excursions and cruises. You 

may find more information in the course descriptions. 

 

Vurderingsformer  

Assessment methods 

Vurderinga skjer i hovudsak i form av skriftlig eksamen, muntlig 

eksamen og feltrapporter. Vurderingsformer for kvart emne som 

inngår i bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga. 

 

The assessment methods are mainly written exams, oral exams and 

field reports. The assessment methods for each course are described in 

the course description. 

 

 


