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Emnebeskriving for … GEOV111 - Geofysiske metodar 

Kategori Tekst - Standardtekster ved MN-fak   
Mål og innhald 
 
Objectives and Content 

Målet med emnet er å gjere studentane kjende med dei viktigaste geofysiske prinsipp og metodar for å studere jorda si indre 
oppbygging, utvikling og dynamikk, samt kartlegge strukturer og georessursar i jordskorpen.   
 
Prinsipp og metodar for refleksjon og refraksjon av seismiske bølgjer frå jordskjelv og kunstige kjelder vil bli gjennomgått.  
Magnetiske, gravimetriske, elektriske og elektromagnetiske metodar for kartlegging av jordskorpen og dens utvikling, radioaktiv 
aldersbestemming av bergarter, jordskjelvmekanismar og varmestrøm i jorda er andre hovudtema. Dei enkelte metodane og 
deira bruk vil bli belyst gjennom eksempel og rekneøvingar. 
 
The aim of the course is to familiarize students with the main geophysical principles and methods used for studying the Earth's 
interior structure, development through time and active geodynamic processes, as well as for mapping structures and resources 
in the Earth's crust. 
  
The principles and methods for reflection and refraction of seismic waves from earthquakes and artificial sources will be 
presented. Magnetic, gravity-based, electrical and electromagnetic methods for mapping the crust, radiometric dating of rocks, 
earthquake mechanisms and heat flow are other main themes. The individual methods and their application will be illustrated 
through examples and exercises. 

Læringsutbyte 
(endret standardoppsett 
og introsetning) 
 
Learning Outcomes 

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   
 
Kunnskapar 
Studenten 

• kan skildre prinsipp for refleksjon og refraksjon av seismiske bølgjer, og deira tyding for kartlegging av jordskorpa og jorda si 
indre oppbygging 

• kan forklare samanhengen mellom jordskjelv og ulike forkastningsmekanismar, og ulike metodar for å styrkebestemme og 
lokalisere jordskjelv 

• kan forklare grunnprinsippa for magnetiske, elektriske, elektromagnetiske og gravimetriske metodar for å studere jordskorpen 
og dens utvikling 

• kan beskrive grunnprinsippa for radiometrisk datering av bergarter og varmestrøm i jordskorpa. 
 
Ferdigheiter 
Studenten 

• kan anvende grunnleggjande prinsipp for å analysere og visualisere ulike typar geofysiske data 
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• kan gjennomføre grunnleggjande matematiske berekningar knytt til geofysisk dataanalyse 
• kan diskutere korleis ulike geofysiske metodar brukast til løysing av konkrete geofaglege problem. 

 
Generell kompetanse 
Studenten 

• kan anvende eit presist fagspråk til å skildre og diskutere geofysiske metodar og deira bruk  
• kan demonstrere emne til å jobbe individuelt og i samarbeid med andre  
• kan gjennomføre enkle feltarbeid i samsvar med GEO/UiB sine HMS-retningslinjer 

 
On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and 
general competence: 

 
Knowledge 
The student  

• can describe the principles for reflection and refraction of seismic waves, and their significance for mapping the crust and the 
Earth's interior structure 

• can explain the connection between earthquakes and different fault mechanisms, and different methods for determining the 
strength and the location of an earthquake 

• can explain the basic principles of magnetic, electric, electromagnetic and gravity based methods for studying the Earth's crust 
and its evolution 

• can describe the principles for radiometric dating of rocks and heat flow in the Earth’s crust 
 

Skills 
The student  

• can apply the basic principles to analyze and visualize different types of geophysical data 
• can perform basic mathematical calculations related to geophysical data analysis 
• can discuss how various geophysical methods are applied to solve actual geoscientific problems 

 
General competence 
The student  

• can apply an accurate terminology to describe and discuss geophysical methods and their application 
• can demonstrate the ability to work alone and in cooperation with others 
• can perform basic field work in accordance with the GEO/UiB HSE regulations 
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Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
Teaching and Learning 
Methods 

48 timer førelesingar (4t/uke) 
24 timer øvingar (3t/uke) 
1 dag feltkurs 
 
48 hours of lectures (4 hours/week) 
24 hours of exercises (3 hours/week) 
1 day field course 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

Obligatoriske øvingar i grupper på 2 studentar 
Godkjend obligatorisk feltrapport (bestått/ikkje bestått) 
Godkjende obligatoriske aktiviteter er gyldige i 2 påfølgjande semester 
 
Compulsory exercises in groups of 2 students 
Approved field report (pass/fail) 
Compulsory exercises are valid for 2 additional semesters 

Vurderingsformer 
 
Forms of Assessment 

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 
• quiz, utgjør 20% av karakteren 
• øvingar, utgjør 30% av karakteren 
• 3 timar skriftleg eksamen, utgjør 50% av karakteren 

 The forms of assessment are: 
• quiz, accounts for 20% of total grade 
• exercises, accounts for 30% of total grade 
• written examination (3 hours), accounts for 50% of total grade 

 


