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Nye felles beskrivelser for karakterene for masteroppgaver i MNT- fagene

Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning
(NRT) har ønsket å få til en felles og lik forståelse og bruk av de forskjellige karakterene på
masteroppgavene. Innføring av kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning har også
medført behov for gjennomgang av karakterbeskrivelsene. NFmR og NRT har i fellesskap
arbeidet med denne oppgaven. Et viktig formål med arbeidet har vært å klargjøre
sammenhengen mellom læringsmål og karaktersetting til hjelp for veileder og sensor.

Det meste av arbeidet har vært gjort i en felles arbeidsgruppe ledet av professor Carl Henrik
Gørbitz. Resultatet av arbeidet er følgende:

• Arbeidsgruppens rapport: Karaktersetting av masteroppgaver for MNT-fagene, vedlegg 1

• Generisk karakterbeskrivelse for masterarbeider/-oppgaver, vedlegg 2

• Sensorvurdering, vedlegg 3

• Veiledervurdering, vedlegg 4

• Sensurskjema, vedlegg 5

Arbeidet har blitt presentert og drøftet i flere møter i NFmR og NRT samt i fellesmøter. Det er
gitt enstemmig tilslutning til opplegget.

Implementering av de nye karakterbeskrivelsene er en viktig oppgave hver enkelt institusjon
må gjøre. Dette brevet beskriver ønsker og anbefalinger til implementeringsprosessen.

Implementeringstidspunktet
Det er enighet om at de nye beskrivelsene tas i bruk høsten 2012 for følgende
masteroppgaver:

For masteroppgavene fil de studentene som starter opp et toårig mastergradstudium
innen MNT høsten 2012.

For masteroppgavene til de studentene som starter på det fjerde året i et integrert
femårig mastergradsstudium innen MNT høsten 2012.

Gjennomgang av regelverk

Implementeringen av disse nye beskrivelsene krever at de aktuelle høyere
utdanningsinstitusjonene går gjennom sitt regelverk; fra sentrale forskrifter til emnebeskriver
og foretar de endringer de nye karakterbeskrivelsene utløser. Det har vist seg at det ikke er
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enhetlige steder i regelverket til de enkelte institusjonene hvor rettinger må foretas. Det er
derfor ikke utarbeidet detaljerte forslag til anbefalt ny tekst i forbindelse med rettingene. Hver
institusjon må selv gjøre det nødvendige forarbeidet og fatte de nødvendige vedtak for å
implementere felles karakterbeskrivelser.

Informasjon

Det er viktig at hver enkelt institusjon gir informasjon til alle aktuelle parter; studenter,
veiledere, sensorer og samarbeidsparter i arbeidslivet. Se vedlagte dokumenter som det kan
tas utgangspunkt i når det skal utarbeides informasjon:

• Karaktersetfing av masteroppgaver for MNT-fagene, (Informasjonsnotat; en nedkortet

versjon av arbeidsgruppens rapport)

• Utkast til Informasjon til studentene angående karaktersetting av masteroppgaver for MNT-

fagene.

Arbeidsgruppens leder, professor Carl Henrik Gørbitz, Universitetet i Oslo har sagt seg villig
til å komme til universitetene og gi informasjon om de nye karakterbeskrivelsene. Han har
allerede vært ute ved flere av institusjonene. Det er mange institusjoner som gir MNT-
utdanning og Gørbitz har ikke kapasitet til snarlig besøk hos alle. Vi foreslår derfor at
universitetene inviterer Gørbitz og at de samarbeider med nærliggende aktuelle høyskoler
om slike informasjonsopplegg. Det vil si at et informas'onsmøte holdes for aktuelt universitet
o de nærli ende aktuelle hø skolene. Institusjonene dekker reisen for Gørbitz.

Det anbefales å utarbeide en egen hjemmeside med informasjon om de nye
karakterbeskrivelsene.

En utfordring er å få god informasjon ut til de fremtidige arbeidsgiverne. NRT har vært i
kontakt med Norsk Industri, Tekna og NITO med spørsmål om de kan være behjelpelig med
å spre informasjon og har fått positiv tilbakemelding. Det vil bli tatt kontakt sentralt også med
andre organisasjoner innen arbeidslivet slik at vi har godt håp om å nå ut til de fremtidige
arbeidsgiverne.

Det må fremgå av vitnemålene som utstedes, hvilke karakterbeskrivelser som ligger til grunn
for vurderingen av masteroppgaven.

Studentene syn på de nye beskrivelsene

Studentrepresentantene i NFmR og NRT har sluttet seg til opplegget. På bakgrunn av deres
tilbakemelding fra studentorganisasjonene er de positive til beskrivelsene. De nye
beskrivelsene som bruker hele karakterskalaen og beskriver alle karakterene på en
likeverdig måte anser studentene som et positivt fremskritt. Studentene ser de nye
beskrivelsene som mer rettferdige enn de gamle siden de virkelig gode studentene vil få
karakter som viser at de er gode. De mener at studenter med masteroppgaver fra forskjellige
faggrupper ved de forskjellige institusjonene, vil ha karakterer som fremlidig eksterne
arbeidsgivere (utenfor aktuell faggruppe) kan vurdere reelt og rettferdig opp mot hverandre.
NFmR og NRT anbefaler institusjonene å samarbeide med aktuelle studentorganer i
forbindelse med informasjonsopplegget og implementeringen av de nye
karakterbeskrivelsene.

Overgangsordninger

Det er ikke utarbeidet overgangsordninger. Studentene som leverer masteroppgaver inn til
vurdering skal vite senest ved starten av arbeidet med oppgaven hvilke karakterbeskrivelser
som gjelder. Ved å bruke vitnemål som er tydelig på hvilke karakterbeskrivelser som er
anvendt, vil det fremgå hva karakter reelt betyr og de som leser vitnemålet kan dermed skille
mellom gamle og nye karakterbeskrivelser. Overgangsproblemene vil derfor være minimale.



Opptak til ph.d.-studier

Det anbefales at institusjonene ser på karakterkravet til opptak til ph.d.-studier. I de nye
beskrivelsene er karakteren C en god karakter og det antas at karakter C vil bli mer brukt
enn i dag. Karakteren A antas a bli brukt i et klart mindre omfang enn i dag og bare for de
helt særs gode oppgavene.

Det regnes ikke med at implementeringen medfører store nnerutgifter for institusjonene.
Justering av regelverk og vitnemal ma uansett gjøres pa grunn av
kvalifikasjonsrammeverket. Dette hadde i seg selv medført ny tekst pa karakterbeskrivelsene
pa vitnernalene. Informasjonsarbeidet antas a medføre noen utgifter, hovedsakelig
engangsulgifter.
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