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Periodisk emnerapport – GEO4320 Hydrological 

modelling, Høst 2013 

1. 1. Pensum 

GEO4320 is a course on hydrological modelling at Master’s level. It is designed to emphasize 

hydrological concepts while providing useful skills for using well-know hydrological models 

in simulating hydrological processes. The course is divided into two parts: Part I deals with 

surface water modelling and part II deals with groundwater modelling, as well as the inactions 

between surface water and groundwater modelling. 

 

1.2. Undervisning 

The course last for 9 weeks, of which two weeks are for home/group work for running 

hydrological models. In the rest 7 weeks, each week has 6 hours. Of which 22 hours for 

lecturing and 20 hours for computer works. Computer work is very important for the 

modeling course, in the course, teachers will work together with students in computer room 

for 3 weeks, and students will work alone (individually or in group) for 2 weeks to practice.  

 

1.3. Ressurser 

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

room for running the models. 

 

1.4. Eksamen  

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

1) A written examination Counts for 50%. 

2) Delivery of written reports of the assignments Counts for 50%. 

Each part will be graded separately. 

 

2. Læringsutbytte 

In the welcome letter sent to students and in fronter it is clearly stated that, mathematical 

models of hydrological processes have taken over the most important tasks in problem solving 

in hydrology, i.e. for flood forecasting, droughts predicting, water resources assessment and 

planning, hydropower generation, climate change impacts study, etc. So students are well 

motivated. 

 

3.1 Statistikk 
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As in autumn 2013, 7 Master students and 2 PhD students followed the course and passed the 

exam. The grade distribution varies year to year, as in HT2013, the grade distribution is: 1A, 

3B, 3C, 1D, 1E. 

No complains about the course and exam. 

3.2 Tilbakemeldinger 

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i løpet av november 2013 der alle studnetene på 

emnet var invitert til å delta. Av totalt 9 studenter svarte 4, noe som gir en svarprosent på 44 

%. Denne kunne ha vært bedre. Vi benyttet Nettskjema fra USIT: UiO.  To av studentene kom 

fra Physical gerography, Hydrology og geomatics studieretningen.  Hovedresultatene er:  

En overvekt av studentene oppgir «Veldig bra» om informasjon på web om emnets 

læringsmål, undervisningsformer, anbefalte og formelle forutsetninger. Emnet benytter 

Fronter og studentene er fornøyd med denne informasjonskanalen, men de oppgir også at de 

fornøyd med informasjon via e-mail og muntlige beskjeder. Studentene foretrekker muntlig 

og e-post som informasjonskanal. Oppslag på emnets webside blir ikke benyttet.  

 

Studentene gir undervisningen gode tilbakemeldinger, der alle (100 %) er helt enige i 

påstandene om at undervisningen vart gjennomført entusiastisk, anbefalte forkunnskaper er 

riktige (her 75 % helt enige), undervisningsmetoder er gode, det er strukturert undervisning, 

og pensum er dekkende for læringsmål. Studentene er delt på om de synes antall timer med 

undervisning var riktig, der 2 er «Enige» (50%) og 2 oppgir «For lite» (50 %), De fleste (75 

%) oppgir at de synes arbeidsmengden i emnet var passe. Studentene er også stort sett «Helt 

einige» i at det var givende å lese pensum, det var interessante forelesninger, arbeid på PC 

rommet var nyttig og at Fronter har fungert bra. De var også enige i at det var tilrettelagt for 

samarbeid mellom studentene, enkelt å spørre lærer, mens de er mer delt på om de var 

fornøyd med lokalene for undervisningen. 

 

Emnet har hatt dataundervisning, og de fleste studentene er fornøyd med denne. Alle oppgir at 

de synes dataundervisningen gjør at de forstår stoffet bedre. Dog er studentene litt mer delt på 

om de synes at tid i dataundervisningen var riktig, med de fleste oppgir at det var riktig det 

antall timer som var nå. En student kommenterer at programvare burde ligge på datamaskiner 

på datarom. En annen vil ha dypere opplæring i WASMOD og mer komplekse eksempel. 

 

Avslutningsvis er det spørsmål om emnets vurderingsformer og alle mener at evaluerings- 

formen i emnet gir de en god sjanse til å vise hva de har lært. Informasjon om eksamen og 

konteeksamen kunne ha vært bedre.  

 

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 

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. 
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4. Forrige evaluering 

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

year since 2005, and the students highly appreciated the course. 

5. Forslag til forbedringer  

 

Blindern 19.12.2013 

Navn Chong-Yu Xu 

Foreleser og emneansvarlig for GEO4320/9320, HT2013 


