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Periodisk emnerapport – GEO4310 - Stochastic 

methods in hydrology, Høst 2013 

1. 1. Pensum 

GEO4310 is an obligatory course for hydrology students at Master level. The course introduces 

advanced statistical analysis methods of hydrological processes and stochastic modeling of 

hydrological time (spatial) series. The course content includes: Moments analysis of times series, 

continuous and discrete probability distributions and their applications in hydrology, frequency 

analysis, hypotheses testing, goodness-of-fit testing, simple and multiple regression analysis, 

ANOVA, time series analysis and stochastic modeling, error theory, uncertainty analysis, geostatistics, 

etc.  

1.2. Undervisning 

The course last for 8 weeks and each week has 7 hours. Of which 4 hours for lecturing and 3 

hours for exercises and computer works. Students will also do some homework. 

 

1.3. Ressurser 

This course needs class room with whiteboard and project for lectures, and needs computer 

room for the exercises. 

 

1.4. Eksamen  

The examination consists of three parts (all are compulsory to complete the course): 

1) A written examination Counts for 70%. 

2) Delivery of written reports of the assignments Counts for 20%. 

3) Seminar presenting a selected paper counts for 10% 

 

2. Læringsutbytte 

In the welcome letter sent to students and in the fronter it is clearly stated that the contents they are 

learned from the course are among the most important knowledge and skills for modern 

hydrologists in doing research, design, management and planning of hydrological extremes and 

water resources in the current and changing climate. 

 

3.1 Statistikk 
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As in autumn 2013, 9 Master students and 4 PhD students registered for the course GEO4310 

and GEO9310 respectively. Of which 7 Master students and 4 PhD students actually followed 

the course and passed the exam. The grade distribution varies year to year, as in HT2013, the 

grade distribution is: 5B, 5C, 1D. 

No complains about the course and exam. 

 

3.2 Tilbakemeldinger 

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse på nett av studentene i løpet av november 2013. 

Av totalt 10 studenter svarte 6, noe som gir en svarprosent på 60 % som er bra. Vi benyttet 

Nettskjema fra UiO i undersøkelsen.  Fem av studentene kom fra Physical gerography, 

Hydrology og geomatics studieretningen på master.  Hovedresultatene finner du under:  

De fleste av studentene oppgir «Veldig bra» (83 %) om informasjon på nett om emnets 

innhold, men delers mellom «Veldig bra» og «Bra» på vurdering av informasjon om 

undervisningsformer, anbefalte og formelle forutsetninger. Emnet benytter Fronter og 

studentene synes denne informasjonskanalen er god, men de oppgir også at de fornøyd med 

informasjon via e-mail, og muntlige beskjeder. Studentene foretrekker muntlige beskjeder  

mellom lærer og student. Oppslag på emnets webside blir ikke benyttet.  

 

Studentene gir undervisningen gode tilbakemeldinger, der 83 % er «Helt enige» i påstandene 

om at undervisningen vart gjennomført entusiastisk, anbefalte forkunnskaper er riktige (50 % 

«Helt enige»), undervisningsmetodene og struktur på underviningen er god (60 % «Helt 

enige»), og pensum er dekkende for læringsmål (100 %). Studentene er også stort sett enige i 

at antall timer i emnet samt arbeidsbelastningen i emnet er passe. En kommentar på at 

han/hun syntes pensum var stort i forhold til tid. Godt over halvparten av studentene som 

svarte i undersøkelsen er enige i at det var givende å lese pensum og at forelesningene var 

interessante. De fleste syntes også arbeid i datarommet og å benytte Fronter var nyttig. Kun 

33 % av studentene sier seg derimot ikke helt enige i at det var godt tilrettelagt mellom 

samarbeid mellom studenter, men at det fungerte bra (50 %). Det var også lett å stille 

spørsmål til lærer.  

 

Emnet har hatt dataundervisning, og alle studentene synes dette har fungert bra. Alle oppgir at 

de er Helt enig/delvis enig i at dataundervisningen gjør at de forstår stoffet bedre. Studentene 

er litt mer delt på om de synes at tid i dataundervisningen var riktig, med halvparten av de 

oppgir at det var riktig det antall timer som var nå. En student kommenterer at opplæring i 

programvare tar tid fra det spesielle pensumet som også inngår i emnet. Avslutningsvis er det 

spørsmål om emnets vurderingsformer og tre studenter oppgir at de er «Delvis enige» i at 

evalueringsformen i emnet gir de en god sjanse til å vise hva de har lært.  

 

3.3. Emnegruppe 

Both the teachers and the students share the view point that this is a very import, useful and 

well performed course. 

 

3.4 Plassering av emne 
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Yes, the subject is properly positioned with respect to the level / Recommended semester 

 

3.5 Definering av emne 

The subject is properly defined with respect to the recommended / required prerequisites. 

 

4. Forrige evaluering 

Periodic evaluation ahs not been done before, but the teacher has done course evaluation every 

year, and the students highly appreciated the course. 

 

5. Forslag til forbedringer  
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Navn: Chong-Yu Xu 

Foreleser og emneansvarlig for GEO4310/9310, HT2013 


