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Urettferdige karakterer 

Rettferdige karakterer er noe studentene er svært opptatt av. Når de jobber hardt for å få 

gode karakterer, for å vinne fram i konkurransen om attraktive jobber eller opptak til videre 

studier, er det viktig å vite at karaktersettingen er rettferdig.  

Arbeidsgivere er også opptatt av at karakterene skal gi en god indikasjon på jobbsøkernes 

kunnskaper, ferdigheter og arbeidsvilje. Nå viser en fersk rapport fra Senter for økonomisk 

forskning i Trondheim at det er stor forskjell i karaktersettingen mellom de ulike lærestedene 

i Norge – når man tar hensyn til at det ikke er like vanskelige å komme inn på alle 

læresteder. Selve karakterfordelingen er ikke veldig ulike, men noen læresteder har høyere 

inntakskrav enn andre, og dermed flinkere studenter i utgangspunktet.  Rapporten ser også 

på hvordan studentenes karakterer endrer seg ved overgangen fra bachelor til master, når 

mange studenter bytter lærested. Ved noen overganger faller karaktersnittene, mens de 

øker ved andre. På dette grunnlaget konkluderer rapporten med at NTNU, UiO, UiB, NHH og 

UiT er strengere med karakterene enn de ”nye universitetene” og de statlige høyskolene.  

NHO sier i sine kommentarer til rapporten at de nye universitetene og de statlige høyskolene 

er for snille med karakterene. Men man kan like gjerne si at NTNU og de ”de gamle” er for 

strenge. UMB havner ”midt på treet” i denne fordelingen: Det betyr kanskje at vi gir ”riktige” 

karakterer.  

Da vi fikk det nye karaktersystemet A-F, ble det bestemt kvalitative kriterier for de ulike 

karakterene. Men det ble også gitt indikert hvordan den prosentvise fordelingen av de ulike 

karakterene blant studentene burde være. Men det ble aldri presisert hvilken 

studentpopulasjon denne fordelingen skulle gjelde for. Den skulle nok ikke gjelde innen hvert 

enkelt emne, men det var en naturlig tolking at den kunne gjelde innen det enkelte 

studieprogram eller lærested. Det er i alle fall aldri presisert at fordelingen skal gjelde over 

hele Norges studentpopulasjon.  

NHO tar derfor feil når de hevder at rapporten avdekker misbruk av karaktersystemet. 

Systemet er ikke lagt opp til at samme prestasjon skal få samme karakter uansett lærested. 

Arbeidsgivere og opptakskomiteer for masterstudier må dermed ta hensyn til søkernes 

utdanningssted. 

 

Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen ved UMB 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Karakterbruk_og_kvalitet_i_hoyere_utdanning.pdf
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Kommende arrangementer ved HH UMB

 

10. oktober: Forskningsleder i Statistisk sentralbyrå, Mads Greaker, vil holde en åpen 
gjesteforelesning torsdag 10. oktober kl. 10.15 i T333 i Tårnbygningen hvor han skal snakke 
om "Klima- og teknologipolitikk". Gjesteforelesningen skjer i regi av kurset ECN372 
Klimaøkonomi, men er åpen for alle interesserte. Gjesteforelesningen skal være på engelsk. 
 
17. oktober: Anne Blanchard (Senter for Vitenskapsteori, Bergen) holder innlegg ved 

Vitenskapsteoretisk forum: "How to make ‘good’ decisions in a complex and uncertain world? 

A Story of Oil Spills, Climate Change and Meteorites". 

30. oktober: Filosofikafé: Ragnar Fjelland (Senter for Vitenskapsteori, Bergen) innleder med 

temaet "Kan alt måles?". Arrangementet vil bli holdt i biblioteket i Tårnbygningen. 

31. oktober: HH-UMB, i samarbeid med Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), 
arrangerer fagdag for økonomilærere i videregående skole i Vitenparken Ås. 
 
1. november: HH-UMB og Norwegian Centre for Commodity Market Analysis arrangerer 

dagsseminar med tittel "Energimarkedene i 2030: Fortsatt lønnsomhet i norsk olje og gass? 

(Energy markets 2030: Still profitable for Norwegian oil and gas?)" i Felix Konferansesenter, 

Aker Brygge. 

 

Publisering

 

Thor Eirik Eriksen, Roger Kerry, Svein Anders Noer Lie, Stephen Mumford, Rani Lill 

Anjum (2013). At the Border of Medical Reasoning - Aetiological and Ontological Challenges 

of Medically Unexplained Symptoms. Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine 8. 

Sosina Bezu og Stein Holden. Land Access and Youth Livelihood Opportunities in 

Southern Ethiopia CLTS Working Paper No. 11/2013. Centre for Land Tenure Studies, 

Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. 

Stein Holden og Monica Fisher. Can area measurement error explain the inverse farm size 

productivity relationship? CLTS Working Paper No. 12/2013. Centre for Land Tenure Studies, 

Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. 

Grimsrud, K., K.E. Rosendahl og H.B. Storrøsten (2013). Skifergassrevolusjonen og det 

europeiske gassmarkedet, Økonomiske Analyser 4: 11-14. 

Rødseth, K. og E. Romstad (2013). Environmental Regulations, Producer Responses, and 

Secondary Benefits: Carbon Dioxide Reductions under the Acid Rain Program. Environmental 

and Resource Economics. 

 

http://www.umb.no/soek/emner/ecn372
http://www.umb.no/soek/emner/ecn372
http://www.umb.no/causci/article/philsci-forum
http://www.umb.no/causci/article/filosofikafe
http://www.umb.no/ior/artikkel/fagdag-for-okonomilerere-i-vgs-2013
http://www.umb.no/nccma
http://www.umb.no/ior/artikkel/energimarkedene-i-2030-fortsatt-lonnsomhet-i-norsk-olje-og-gass
http://www.umb.no/ior/artikkel/energimarkedene-i-2030-fortsatt-lonnsomhet-i-norsk-olje-og-gass
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp11_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp11_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp12_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp12_2013.pdf
http://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/_attachment/140349?_ts=14150b1e1e8
http://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/_attachment/140349?_ts=14150b1e1e8
http://download.springer.com/static/pdf/69/art%253A10.1007%252Fs10640-013-9720-5.pdf?auth66=1380450027_0fec5cfa04a386953eeed63549c957df&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/69/art%253A10.1007%252Fs10640-013-9720-5.pdf?auth66=1380450027_0fec5cfa04a386953eeed63549c957df&ext=.pdf


 
Handelshøyskolen ved UMB, www.umb.no/hh 

190. utgave, 18. årgang. Red: Lars Mørk og Kateryna Krutskykh 

Foredrag og presentasjoner

 

Ståle Navrud holdt plenumsinnlegg og deltok i paneldebatt om "Økonomenes rolle i 

Bærekraftig Utvikling" på konferansen "Medskapandets konst – Den nordiska konferensen 

om hållbar utveckling", arrangert av Umeå kommune og Nordisk Ministerråd, Umeå 16.-19. 

september.  

Ståle Navrud holdt invitert forelesning om "Valuing Environmentakl impacts in Cost-Benefit 

Analysis" på Ph.D. - kurset "Cost-Benefit Analyser", 13. september ved Høyskolen i Molde.  

Rani Lill Anjum og Stephen Mumford holdt innleggene  "The Irreducibility of 

Dispositionality" og "Conditional Probability from an Ontological Point of View" ved 

konferansen Laws in Nature, Dispositions and Natural Modality i Genève, 9. september. 

Rani Lill Anjum og Stephen Mumford holdt to gjesteforelesninger med titlene 

"Metaphysics, Logic and Science" og "Causation, Powers and Probability" ved Senter for 

Vitenskapsteori, Universitetet i Lisboa, 12. september. 

Stein Holden presenterte den nye boken "Land Tenure Reform in Asia and Africa" og 

sentrale funn fra studier i mange asiatiske og afrikanske land, på Land Rights Research 

Initiative (LARRI) i Gøteborg Universitet, 18. september. Les mer her. 

Stein Holden holdt foredrag for en burmesisk delegasjon som representerer opposisjonen 

på "Land Tenure Issues: Tenure Security and Need for Land Tenure Reforms" på Norsk 

senter for menneskerettigheter (SMR), i Oslo, 10. september. Les mer her.  

Maren Elise Bachke presenterte paperet "Do farmers' organizations enhance the welfare 

of smallholders'?" på 2013 EEA-ESEM Congress, i Gøteborg 26.- 30. august. 

Knut Einar Rosendahl holdt foredrag med tittelen "Costs and benefits of Norwegian 

renewable policies" på mini-konferansen i Oslo organisert av MILEN Research School (UiO 

Energy) med temaet "The role of Norway in a renewable Europe", 25.september. Les mer 

om konferansen her.  

Stein Holden presenterte paperet "High Discount Rates: Caused by Poorly Framed 

Experiments or by People Being Poor and Vulnerable?" på 8th Nordic Conference on 

Behavioral and Experimental Economics , Stockholm, 27.-28. september. 

Arild Angelsen holdt innlegg på Vitenparken Ås 27.september, der han snakket om FNs 

klimapanel. 

 

 

http://www.medskapande2013.se/om-konferensen.aspx
http://www.medskapande2013.se/om-konferensen.aspx
http://www.unige.ch/lettres/philo/evenements/2013/LawsofNature2013.pdf
http://www.umb.no/clts/article/new-clts-book-land-tenure-reform-in-asia-and-africa
http://www.umb.no/clts/article/larri-seminar-land-tenure-reforms-in-asia-and-africa
http://www.umb.no/clts/article/burmese-delegation-in-oslo
http://www.uioenergi.uio.no/english/research/doctoral-degree/schools/milen-research-school/events/conferences/2013/the-role-of-norway-in-a-renewable-europe.html
http://www.umb.no/statisk/ior/high_discount_rates_an_artifact_caused_by_poorly_framed_experiments_nordic_beecon_conference_sept_27_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/high_discount_rates_an_artifact_caused_by_poorly_framed_experiments_nordic_beecon_conference_sept_27_2013.pdf
http://nordicconference2013.files.wordpress.com/2013/09/final-programme.pdf
http://nordicconference2013.files.wordpress.com/2013/09/final-programme.pdf
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I media 

 
 
Ragnar Øygard ble intervjuet av Bondebladet i artikkelen "Nytt samvirkekurs ved UMB", 9. 

september.  

Knut Einar Rosendahl skrev debattinnlegg med tittelen "Sannsynligher, ikke fiksjon" i 

Dagens Næringsliv, 9. september.  

Knut Einar Rosendahl var nevnt i Dagens Næringsliv i artikkelen "Oljedødaren SSB", 10. 

september. 

Knut Einar Rosendahl var nevnt i Teknisk Ukeblad i artikkelen "SSBs oljerapport:- Et 

tvilsomt bestillingsverk som aldri burde ha vært publisert", 10. september.  

Fæhn, T., C. Hagem og K.E. Rosendahl hadde innlegg i Dagens Næringsliv: "Oljekutt og 

usikkerhet", 12. september.  

Knut Einar Rosendahl var nevnt i Dagens Næringslivs artikkel "Tvilsom effekt", 13. 

september.  

Ole Gjølberg var invitert til NRK P2’s program "Ekko" for å snakke om matkorn og 

landbrukspolitikk, 24. september. Hele innslaget finner du her.  

 

Diverse aktiviteter 

 

Olvar Bergland, Ståle Navrud, Eirik Romstad, og Knut Einar Rosendahl deltok på 

CERAD (Center for Environmental Radioecology) workshops 26. august og 2. september.  

Rani Lill Anjum var sensor og opponent for doktorgradskurset i vitenskapsteori ved Senter 

for Praktisk Kunnskap i Bodø 6. september. 

Rani Lill Anjum og Stephen Mumford fikk antatt artikkelen "A New Argument Against 

Compatibilism" i Analysis. Denne blir publisert i januar 2014. 

Rani Lill Anjum og Stephen Mumford fikk antatt artikkelen "A Tendential Theory of 

Sporting Prowess" i Journal of the Philosophy of Sport. Denne blir publisert i mai 2014. 

Filosofikafeen hadde sitt første møte 4. september. Innleggsholdere var Vigdis Stokker 

Jensen (Bergen) og Thor Eirik Eriksen (Tromsø), som snakket om temaet "Hva er normalt?". 

Vitenskapsteoretisk forum hadde møte 19. september. Innleggsholder var Sorin Bangu 

(Bergen) med tittelen "Explanatory fiction and fictional explanation". 

  

http://www.bondebladet.no/naeringsutvikling/2013/09/09/nytt-samvirkekurs-ved-umb.aspx
http://www.umb.no/statisk/ior/paper.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/10.september.pdf
http://www.tu.no/olje-gass/2013/09/10/-et-tvilsomt-bestillingsverk-som-aldri-burde-ha-vart-publisert
http://www.tu.no/olje-gass/2013/09/10/-et-tvilsomt-bestillingsverk-som-aldri-burde-ha-vart-publisert
http://www.umb.no/statisk/ior/12._september.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/12._september.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/13.september.pdf
http://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/mdsp25019013/24-09-2013#t=1m44s
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Terje Kvilhaug deltok på dagskonferanse i Forskningsetisk forum i Oslo, 19. september i 

regi av de nasjonale forskningsetiske komiteer NENT, NESH og Granskningsutvalget, 

og innledet til diskusjon om felles rutiner for lokale (forsknings-) etiske utvalg i behandling av 

uredelighetssaker. Tittelen på foredraget var "Felles praksis: betydning, muligheter, 

grenser". 

Kunnskapsdepartementet har gjennom Norgesuniversitetet utlyst midler til 

kompetanseheving og utvikling av studietilbud innen entreprenørskap i norsk høyere 

utdanning. Elin Kubberød, leder av prosjektet "Mentorrollen som element i Entreprenøriell 

ekspertise - Utvikling av mentorrollen for utdanning i entreprenørskap" har søkt om midler 

og fikk tildelt midler til prosjektet sitt. Søknaden finner du her. Les mer om utlysning av 

entreprenørskapsmidler her.  

CLTS (Centre for Land Tenure Studies) har blitt partner av Global Land Tool Network 

(GLTN). Les mer om dette her. Som en ny partner av GLTN, er CLTS nå invitert til GLTS 

partneres møte. Det første møtet finner sted i Haag, Nederland, 11.-15.november. 

HH-UMB har i september hatt besøk av Angelica Gianfreda fra London Business School. 

Oppholdet ble finansiert av UMBs program for internasjonale gjesteforskere. Angelica har 

innledet et samarbeid med Olvar Bergland ved HH-UMB på konkurranse i el-markedet. 

Nærmere informasjon om Angelica Gianfreda finner du her.  

Anita Leirfall ledet møte i regi av Norsk Kant-selskap den 12. september 2013, kl. 17-19, 
Georg Morgenstiernes hus, Blindern.  
 
Anita Leirfall deltok på invitert foredrag ved Hans Marius Hansteen, Universitetet i Bergen 

med tittel "The Sublime and the Revolution: Notes on Aesthetics, Rhetoric and Politics in 

Kant". 

Anita Leirfall deltok (som referent) på Forskningsetisk Forum i regi av De nasjonale 
forskningsetiske komiteer, Litteraturhuset, 19. september 2013. 
 
 

Nytt fra studentlivet 

 

Masterstudenter i Entreprenørskap og innovasjon deltok i "Presentasjon av oppdrag 

for entreprenørskapene 2013" i regi av INN220 Entreprenørskap og praksis, 17. september, i 

Tårnbygningen. Bedriftene presenterte oppdrag til studenter som skal jobbe med 

forretningsutvikling i 2014. Programmet for arrangementet finner du her.  

Linjeforeningen Optimum har i høst utvidet samarbeidet med næringslivet, som blant 
annet omfatter tilbud om gjesteforelesninger og bedriftspresentasjoner. Les omtale her. 

HH-UMB tilbyr i høst et nytt emne i BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og 
etikk. Emnet inngår i den nye profileringen regnskapsfører i bachelorprogrammet i økonomi 
og administrasjon. Les omtale av det nye emnet og intervju med foreleseren Karl Jakob 
Enger her: - Regnskapsførere er ingen tørrpinner 

http://www.umb.no/statisk/ior/2013_06_15_utlysning_entreprenrskap_umb_sknadsskjema.pdf
http://redir.opoint.com/?key=yZwyEBiDjvPzX2OJc5Dd
http://www.umb.no/clts/article/clts-has-become-a-gltn-partner
https://sites.google.com/site/angelicagianfreda/
http://www.umb.no/statisk/ior/velkommen_til.pdf
http://www.umb.no/ior/artikkel/styrker-kontakten-med-neringslivet
http://www.umb.no/ior/artikkel/regnskapsforere-er-ingen-torrpinner

