Hur dina universitetsbetyg kan jämföras med ECTS
Med ökande internationell rörlighet bland studenter och arbetssökande blir det allt
viktigare att kunna jämföra betyg från olika länder. För detta finns den så kallade ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)-skalan som utvecklats för
Erasmusprogrammet och främst används inom utbytesavtal. Denna sjugradiga skala är
relativ, dvs. den rangordnar med hjälp av statistik studenter i förhållande till andra
studenter som gått samma utbildning. Till skillnad från betyg i ett målrelaterat system,
säger alltså ECTS-betyget inget om i vilken utsträckning en student lyckats nå målen för
utbildningen. För att understryka att ECTS-betygsskalan inte är tänkt som en generellt
tillämpad internationell betygsskala, utan framför allt avsedd som ett instrument för
jämförelse mellan olika nationella betygssystem, är den fr o m år 2007 i ”ECTS Users’
Guide” omdöpt till ECTS Grade Interpretation Scheme (EGIS) och är inte längre en
huvudbeståndsdel i ECTS.
Göteborgs universitet använder ett målrelaterat betygssystem och oftast en tregradig
betygsskala, Väl godkänd (VG) – Godkänd (G) – Underkänd (U). Vid vissa utbildningar
används en tvågradig skala, Godkänd (G) – Underkänd (U) eller en fyrgradig skala,
Med beröm godkänd (AB) – Icke utan beröm godkänd (BA) – Godkänd (B) –
Underkänd (U). Vilken betygsskala som gäller för respektive kurs anges i kursplanen
och anges i studieintyg eller kursbevis med hjälp av fotnot.
Eftersom betygssystemet vid GU uttalar sig om vad studenten har lärt sig medan ECTSsystemet visar hur en student klarat sig i förhållande till andra studenter, blir en
översättning från det ena systemet till det andra missvisande. För att förklara de egna
betygen så att de lättare kan förstås utomlands har Göteborgs universitet fastställt en
mall, som visar vad betygen ungefärligen motsvarar i EGIS-skalan. Mallen bygger på
statistik över hur många studenter vid universitetet som fått respektive betyg (för
betyget Underkänd förs ingen statistik).
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