
Utdanningsmelding 2014 – Geofysisk institutt 
Det har vært noe nedgang i tallet på uteksaminerte masterstudenter ved GFI i 2014 
(meteorologi og oseanografi), men vi har også fått uteksaminert de første studentene på 
masterprogram i energi (3 stykker). Generelt holder studentene et godt faglig nivå. 
Fagutvalget ved GFI fungerer bra, og vi har nå i flere år hatt et aktivt fagutvalg som klarer å 
fornye seg selv jevnlig og inkludere nye studenter i aktivitetene sine. 
  
1. Masterprogrammene 
Antall uteksaminerte masterstudenter i 2014: 
9 studenter på Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi. 
4 studenter på Felles masterprogram i marine økosystem og klima. 
3 studenter på Masterprogram i energi 
 
1.1 Masterprogrammet i energi 
Søkertallene for masterprogrammet i energi har siden oppstarten vært gode og er stadig 
stigende. 
 
For tredje år på rad så vi at det er to studieretninger som er klart mest populære blant 
søkerne, energiteknologi og fornybar energi. CO2-håndtering og kjernekraft har svært få 
søkere. Den godkjente studieplanendringen der CO2-håndtering og kjernekraft blir lagt ned 
som studieretninger vil derfor trolig ha liten praktisk betydning for søkningen til studiet, men 
det vil gjøre profileringen og søknadshåndteringen enklere. 
 
Antallet studenter som startet på masterprogrammet i energi høsten 2014 var 23, og totalt 
var det 31 studenter på masterprogrammet i energi i begynnelsen av høstsemesteret 2014.  
 
Programstyret for masterprogrammet i energi fungerer nå godt, og den vedtatte utvidelsen 
med to nye representanter (en fra informatikk, og en fra HiB) vil være positiv for 
samarbeidet videre. 
  
 
1.2 Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi 

Antallet masterstudenter som startet på masterprogrammet i meteorologi og oseanografi i 
2013 var 14. Dette viser at antallet masterstudenter ved masterprogrammet i meteorologi 
og oseanografi fremdeles er relativt stabilt, selv om vi gjerne skulle sett at det var høyere..  

For GFI er det viktig å rekruttere våre bachelorstudenter til masterprogrammet i meteorologi 
og oseanografi. Geofysisk institutt har derfor hatt fokus på frafallsproblematikken på 
bachelorprogrammet. Ett tiltak her har vært omlegging av bachelorprogrammet, som vi 
håper skal gi bedre tilknytting til fagfeltet og programmet. En målsetting her er at flere vil 
fullføre bachelorprogrammet og søke seg videre til masterprogrammet.  Videre har vi startet 



arbeidet med justering av masterprogrammet, for å tilpasse det til studenter fra vårt nylig 
justere bachelorprogram. 

1.3 Bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi 

Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi tok opp 34 studenter høsten 2014, mens  
16 studenter fullførte sine bachelorgrader i 2014. 

De siste årene har vi arbeidet med frafallet av studenter i bachelorprogrammet. Vi arbeider 
med å gi best mulig informasjon til søkerne om studietilbudet vårt og om forkunnskapene 
undervisningen er basert på. Vi har også utarbeidet en ny studieplan for bachelorprogram i 
meteorologi og oseanografi. Denne gjelder for studenter med oppstart fra og med høsten 
2013. For å styrke motivasjonen for andre semester med tre matematikkemner er det 
startet opp ett innføringskurs i meteorologi og oseanografi i første semester. (Dette emnet 
kan også være aktuelt for førstesemesterstudenter ved bachelorgrad i geovitenskap, fysikk 
og matematikk.) Vi håper dette vil hjelpe studentene til lettere å se om dette fagfeltet er et 
godt valg. Så langt ser det ut til at det har vært et populært emne, som også har hatt en del 
registrerte studenter fra andre program. Endringer senere i bachelorgraden er innført for å 
styrke studentenes faglige grunnlag før oppstart på masterprogrammet. 

GFI er også positivt innstilt til å forsøke å få innført strengere realfagskrav for opptak til 
programmet. 

 

 


