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4.2 Utbildningsplan för masterprogrammet i datavetenskap 
 

4.2.1 Beskrivning av programmet 
Programmet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser som leder till masterexamen i datavetenskap. 
Kurser kan även läsas vid andra lärosäten, inom eller utom landet. Valfriheten är stor inom 
programmet och möjligheterna att skapa egna kombinationsutbildningar är en av programmets 
styrkor. Undervisningen anknyter till aktuell forskning. 

4.2.2 Övergripande mål för utbildningen 
Utbildningen ska ge den studerande djupa kunskaper inom huvudområdet datavetenskap. 
Betoningen ligger på analytisk förmåga och kunskaper som håller på lång sikt, inom ett område som 
är under snabb utveckling. Programmet fokuserar därför inte på särskilt utvalda 
programmeringsspråk, hårdvaruplattformar eller operativsystem. Den som genomgått programmet 
kan kritiskt analysera och tillämpa sina kunskaper inom det datavetenskapliga området och 
självständigt inhämta de nya kunskaper som behövs. Ett typexempel är att datavetaren mycket 
snabbt lär sig behärska nya programmeringsspråk. 

4.2.3 Mål som förväntade studieresultat 
Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen skall studenten inom området för 
programmet: 

 kunna definiera, formulera och lösa datavetenskapliga problem självständigt; 
 ha djupa och breda kunskaper i datavetenskap för vidare forskarstudier eller för verksamhet 

inom näringsliv eller offentlig verksamhet; 
 kunna använda, jämföra och kritisera olika datavetenskapliga modeller för att förklara 

vetenskapliga problemställningar, samt motivera när de olika modellerna är tillämpbara; 
 ha utvecklat datavetenskaplig kompetens tillämpbar på andra områden, t.ex. att kunna 

använda datavetenskapliga metoder vid lösning av problem i teknik eller naturvetenskap; 
 ha god kännedom om metoder och principer för datorer som ett allsidigt hjälpmedel inom 

framför allt matematik, naturvetenskap och teknik, men även andra ämnesområden; 
 kunna använda datavetenskaplig terminologi för att presentera, förklara och diskutera olika 

datavetenskapliga problemställningar; 
 kunna använda kunskap från matematiken eller angränsande naturvetenskapliga områden 

för att fördjupa förståelsen av datavetenskapen; 
 vara väl förtrogen med datavetenskaplig teoribyggnad och kunna tillämpa teorin på 

områden utanför den rena datavetenskapen; 
 kunna skriva dataprogram i flera olika utvecklingsmiljöer och programmeringsparadigmer, 

och snabbt kunna lära sig nya språk och utvecklingsmiljöer; 
 kunna formulera modeller, problem och deras lösningar med hjälp av algoritmer, datorer 

och program; 
 kunna följa kunskapsutvecklingen och värdera nya rön genom att kritiskt använda 

datavetenskaplig litteratur och databaser; 
 kritiskt kunna sammanfatta kunskapsläget inom fackområdet och angränsande områden, 

inklusive nya forskningsresultat; 
 att, utöver vad som krävs för grundexamen, besitta fördjupade kunskaper, inse deras 

begränsningar och därvid snabbt och på eget initiativ kunna vidga sitt kunskapsområde. 
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Utbildningen ska ge grund för att aktivt kunna delta i ett forskningsprojekt, antingen som doktorand 
inom forskarutbildningen eller som anställd i en forskargrupp inom näringslivet, eller för 
kvalificerad yrkesverksamhet inom ett brett arbetsfält. 

4.2.4 Programmets uppläggning 
Under en övergångsperiod fram tills studenterna som gått kandidatprogrammet börjar 
masterprogrammet, kommer de flesta kurser att fortsätta ges som 5-veckorskurser (7,5 
högskolepoäng). 
Placeringen av kurserna måste betraktas som preliminär. Ett antal kurser kan läsas i flera perioder i 
samläsning med andra program. 

4.2.5 Programmets kurser 
Studiegången inom programmet anges nedan per studieår. Varje år är indelat i fyra perioder, period 
11 betyder alltså år ett period ett osv. Område anges med förkortningarna D = datavetenskap, I = Idé 
och vetenskapshistoria, M = matematik och T = teknik.  
 
Termin 1 och 2 
Period Kurskod Kursbenämning Hp Nivå Område 
11 1DT032 Avancerade datavetenskapsstudier i Sverige 5 D D 
 1DL024 Algoritmer och datastrukturer II 6 D D 
 1DL022 Logikprogrammering 7.5 D D 
 1DT008 Realtidssystem 7.5 D D T 
 1DL021 Kompilatorteknik I 7.5 D D T 
 1DL023 Villkorsteknik för lösning av kombinatoriska 

problem 
7.5 D D T 

 1MD004 IT, etik och organisation 5 D D 
 1MA058 Tillämpad logik (5) D M D 
 1DT009 Säkra datorsystem 7.5 D D T 
 1MD014 Interaktiva grafiska system 7.5 D D 
 1DT029 Datavetenskapens didaktik (del1) 7.5 D D 
 1DT160 Projekt DV (del1) (7.5) D D T 
 1DT014 Datakommunikation I 7.5 D D 
12 1DT007 Programmeringsteori 10 D D 
 1DL025 Informationsutvinning 7.5 D D T 
 1DL027 Funktionell programmering 7.5 D D 
 1DT013 Datorarkitektur II 7.5 D D T 
 1MD011 Användarcentrerad systemdesign  7.5 D D 
 1TD383 Datorgrafik NV1 7.5 D D 
 1MA058 Tillämpad logik (5) 10 D M D 
 1DT029 Datavetenskapens didaktik (del2) 7.5 D D 
 1DT160 Projekt DV (del2) (15)22.5 D D T 
13 1TD203 Programvaruarkitektur med Java NV1 7.5 D D 
 1DL016 Kompilatorteknik II 7.5 D D T 
 1DL018 Elektronisk handel och säkerhet 7.5 D D T 
 1DT018 Distribuerade system 7.5 D D T 
 1DL026 Algoritmisk problemlösning 7.5 D D 
 1TD379 Högprestandaberäkningar och programmering NV1 7.5 D D 
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Period Kurskod Kursbenämning Hp Nivå Område 
 1MD002 Gränssnittsprogrammering I 5 D D 
 1MD005 Modeller av människor i komplexa system 5 D D 
 1RT242 Tillämpad systemanalys 5 D D T 
 1DT019 Verifieringsteknik 7.5 D D T 
 1DL005 Programmeringsmetodik DV2 (del 1) 7.5 D D T 
14 1DL029 Databasteknik 7.5 D D 
 1MD010 Kognitiv psykologi 7.5 D D 
 1DT022 Maskininlärning 7.5 D D T 
 1DT015 Datakommunikation II 7.5 D D T 
 1DL019 Artificiell Intelligens 7.5 D D 
 1DL017 Bevisbart korrekt programvara 7.5 D D T 
 5LH260 Idé och vetenskapshistoria 7.5 A I 
 1TD378 Programmering av parallelldatorer NV1 7.5 D D 
 1TD377 Datoriserad bildanalys NV1 7.5 D D 
 1MD003 Gränssnittsprogrammering II 5 D D 
 1DL005 Programmeringsmetodik DV2 (del 2) 7.5 D D T 

 
 
För den som inom kandidatprogram (eller motsvarande) genomfört examensarbete om 15 
högskolepoäng:  
Examensarbete för magisterexamen, 15 hp D 
 
Termin 3 och 4 
Den studerande kan under termin 3 välja bland ovan för termin 1 (period 11 och 12), förutsatt att 
förkunskapskraven är uppfyllda. Kurser kan också väljas från ett annat område än det teknisk-
naturvetenskapliga. 
Den studerande förväntas under termin 3-4 läsa kursen Examensarbete för masterexamen, 30 hp 
alternativt 45 hp. 
 

4.2.6 Föreskrifter om behörighet 
För masterprogrammet i datavetenskap krävs en kandidatexamen med minst 90 hp inom området  
datavetenskap och 30 hp inom området matematik. 
 
I kursplaner gäller följande beträffande förkunskapskrav respektive rekommenderade förkunskaper. 
Förkunskapskrav: Dessa krav skall vara uppfyllda för att den studerande skall kunna antas till 
kursen.  Rekommenderade förkunskaper: De förkunskaper som här redovisas behöver ej uppfyllas 
för att bli antagen till kursen. Den studerande får vara beredd på att vissa moment kräver en extra 
arbetsinsats om de rekommenderade förkunskaperna saknas. 
 

4.2.7  Betyg och examination 
Ramarna för betygssättning och förnyade prov fastställs i kursplanerna, men detaljerna kring 
examinationen för ett kurstillfälle kan variera och skall tydligt meddelas senast vid kursstart. Detta 
för att möjliggöra en flexibilitet för den kursansvarige att, i samråd med programsamordnaren och 
berörd studierektor, välja en för kurstillfället lämplig examinationsform. 
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4.2.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen 
Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive 
kursplan. 

4.2.9  Examen och examensbevis 
Rektor utfärdar på begäran examensbevis eller kursbevis över godkända kurser. 
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, varav 
minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet datavetenskap. Därtill ställs krav på 
avlagd kandidatexamen inom huvudområdet eller motsvarande examen. För magisterexamen skall 
studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 
minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet datavetenskap. 
 
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav 
minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet datavetenskap. Därtill ställs krav på 
avlagd kandidatexamen inom huvudområdet eller motsvarande examen. För masterexamen skall 
studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 
minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet datavetenskap. En masterexamen får, förutom kurser 
på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng.
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