VEDLEGG TIL KARAKTERUTSKRIFT FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE
Studieomfang:
Fra og med høsten 2003 benytter NHH studiepoeng som betegnelse på studiets omfang
(studiebelastning) og omfanget av de enkelte kurs. Enheten studiepoeng er i samsvar med det
internasjonale systemet ECTS.
Ett års heltidsstudium utgjør 60 studiepoeng. 3 studiepoeng = 1 vekttall = 1,5 semestertimer.
Alle karakterutskrifter utstedt fra og med februar 2004 vil angi studiepoeng for emner avlagt både før
og etter høsten 2003.
Karaktersystem:
Til og med vårsemesteret 2003 benyttet NHH tallkarakterer 0-9, hvorav 9 var beste karakter og 2
laveste beståtte resultat. Karakteren 5 betegnet et laudabelt resultat. Karakteren 9 ble sjelden gitt.
Som et ledd i Kvalitetsreformen i høyere utdanning inngår en ny og felles nasjonal karakterskala.
NHH innførte den nye karakterskalaen høsten 2003.
Skalaen går fra A som beste karakter til E som laveste ståkarakter. Karakteren F gis for stryk. Det gis
kun hele karakterer. I enkelte emner benyttes kun bestått/ikke-bestått. Betegnelsen laudabelt resultat
benyttes ikke i det nye karaktersystemet.
Nedenfor gis en beskrivelse av karaktertrinnene:
Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne
og stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god
vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av
vurderingsevne og selvstendighet.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten
vurderingsevne og selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både
manglende vurderingsevne og selvstendighet.

For å regne ut en samlekarakter eller en gjennomsnittskarakter, settes A=5, B= 4, C=3, D=2,
E=1. Det brukes standard avrundingsregler. Emnene skal vektes med antall studiepoeng.
Beståtte eksamener til og med vårsemesteret 2003 vil ikke bli konvertert til den nye karakterskalaen. Studenter
som også har avlagt eksamener ved NHH før høsten 2003 vil dermed kunne få både tall- og bokstavkarakterer
på karakterutskrift/vitnemål.

SUPPLEMENTARY INFORMATION TO TRANSCRIPTS ISSUED BY THE
NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS (NHH)
Credits:
Starting fall 2003, the unit points, corresponding to ECTS credits, will be used for measuring credits at
NHH. Each course normally counts for 7,5 ECTS credits, corresponding to about 45 contact hours.
60 points are equivalent to one year of normal study for a full-time student, i.e. 60 ECTS credits.
As of February 2004, transcripts will show points for all courses, including courses passed before fall
2003.

Grading Scale:
Until spring 2003, NHH used a grading scale with numbers from 0-9, whereof 9 was the highest grade
and 2 the lowest passing grade. The grade 9 was rarely used.
As a consequence of the Quality Reform in the Norwegian system of higher education, the former
system of numerical grades was fall 2003 replaced by a national system of letter grades from A to F.
Grading with plus (+) and minus (-) is not permitted. The grades Pass-Fail may also be used.
The grading scale is explained briefly in the following table:
Symbol

Description

General, qualitative description of valuation criteria

A

Excellent

An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent
judgement and a high degree of independent thinking.

B

Very good

A very good performance. The candidate demonstrates sound judgement and a very good
degree of independent thinking.

C

Good

A good performance in most areas. The candidate demonstrates a reasonable degree of
judgement and independent thinking in the most important areas.

D

Satisfactory

A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate demonstrates a
limited degree of judgement and independent thinking.

E

Sufficient

A performance that meets the minimum criteria, but no more. The candidate demonstrates a
very limited degree of judgement and independent thinking.

F

Fail

A performance that does not meet the minimum academic criteria. The candidate demonstrates
an absence of both judgement and independent thinking.

In order to calculate an average grade, each letter grade is assigned a value: A=5, B=4, C=3, D=2,
E=1. Standard rules for rounding off sums are applied. Each course is weighted according to its points.
Grades assigned in accordance with the former numerical grading system will not be converted into letter
grades. Grades assigned before fall 2003 will thus appear on the transcript as numerical grades.

