
Symbol Betegnelse 

Generell, kvalitativ 

beskrivelse av 

vurderingskriterier 

Spesifikk beskrivelse av vurderingskriterier for 

ingeniør- og sivilingeniørutdanningen 

A 

Fremragende 

 

 

 

Fremragende prestasjon 

som klart utmerker seg. 

Viser stor grad av 

selvstendighet. 

Kandidaten viser stor grad av selvstendighet og solid 

analytisk forståelse. Kandidaten viser særdeles god 

kunnskap i og oversikt over emnets faglige grunnlag og 

innhold. Kandidaten viser svært gode ferdigheter i 

anvendelsen av denne kunnskapen. 

B Meget god 

Meget god prestasjon 

som ligger over 

gjennomsnittet. Viser 

evne til selvstendighet. 

Kandidaten viser evne til selvstendighet og god analytisk 

forståelse. Kandidaten viser meget god kunnskap i og 

oversikt over emnets faglige grunnlag og innhold. 

Kandidatens ferdigheter i anvendelsen av denne 

kunnskapen ligger over gjennomsnittet. 

C God 

Gjennomsnittlig 

prestasjon som er 

tilfredsstillende på de 

fleste områder. 

Kandidaten viser analytisk evne og forståelse. Kandidaten 

viser rimelig god oversikt over de viktigste 

kunnskapselementene og sammenhengene i emnets 

faglige grunnlag og innhold. Kandidaten viser 

gjennomsnittlig evne til å anvende sin kunnskap. 

Gjennomsnittet kan dels tolkes som typisk prestasjon av 

mange studenter i emnet og dels som krav til 

tilfredsstillende god prestasjon i emnet. 

D Nokså god 

Prestasjon under 

gjennomsnittet, med en 

del vesentlige mangler. 

Kandidaten viser i noen grad analytisk evne og forståelse. 

Kandidaten viser oversikt over de viktigste 

kunnskapselementene og sammenhengene i emnets 

faglige innhold, men denne oversikten er preget av noen 

vesentlige mangler. Kandidaten viser i noen grad evne til 

å bruke kunnskapen aktivt, men prestasjonen er noe 

dårligere enn gjennomsnittet.  

E Tilstrekkelig 

Prestasjon som 

tilfredsstiller 

minimumskravene, men 

heller ikke mer. 

Kandidaten viser mangelfull analytisk evne og forståelse. 

Kandidaten viser gjennomgående noe, men sporadisk 

preget oversikt over de viktigste kunnskapselementene og 

sammenhengene i emnets faglige innhold. Kandidaten 

behersker anvendelsen av sin kunnskap i så begrenset 

grad at det kan være aktuelt å vurdere prestasjonen i lys 

av minimumskravet i emnet. 

F Ikke bestått 

Prestasjon som ikke 

tilfredsstiller 

minimumskravene 

Kandidatens prestasjon faller under minimumskravet som 

stilles i emnet når det gjelder kunnskap, analytisk evne og 

ferdighet i å anvende emnets kunnskapsinnhold. 

 


