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4.7 Utbildningsplan för masterprogrammet i matematik 
 

4.7.1 Beskrivning av programmet 
Kurserna inom programmet är på avancerad nivå. Efter genomgånget program kan studenten 
avlägga Masterexamen i matematik. Programmet är vidare upplagt så att den studerande efter ett års 
studier skall kunna avlägga magisterexamen inom samma område. 
 
Programmet har följande fem inriktningar: 
den allmänna inriktningen 
inriktningen mot finansiell matematik 
inriktningen mot matematisk statistik 
inriktningen mot tillämpad matematik 
inriktningen mot tillämpad logik. 
 
Indelningen i inriktningar avspeglar delvis den traditionella uppdelningen av det stora ämnesområdet 
matematik i ''ren'' matematik och tillämpad matematik. I den allmänna inriktningen studeras 
huvudsakligen ren matematik, medan de övriga inriktningarna ägnas åt olika former av tillämpad 
matematik: finansiell matematik, matematisk statistik, ''klassisk'' tillämpad matematik med metoder 
och redskap som huvudsakligen knyter an till integral- och differentialkalkyl, samt tillämpad logik 
varmed avses matematisk logik med tillämpningar på datavetenskap. 
 
Progressionen i utbildningen garanteras delvis av matematikämnets inneboende logiska struktur;  
de matematiska begreppen och resultaten bildar en komplicerad logisk byggnad där olika 
matematiska teorier bygger på varandra. 
 
För samtliga inriktningar utom den mot finansiell matematik ges under den första terminen en 
inriktningsspecifik kurs, som  antingen sammanfattar och presenterar grundläggande begrepp från 
utbildningen på grundnivå på ett mer generellt sätt (kurserna Topologi respektive Matematisk 
statistik) eller också presenterar ett smörgåsbord av metoder och tekniker inom det aktuella området  
(kurserna Tillämpad matematik respektive Tillämpad logik). Därigenom läggs en solid grund för de 
fortsatta specialkurserna som antingen successivt fördjupar tidigare kunskaper eller leder till en 
väsentlig utvidgning av kunskapsområdet. 
 
I inriktningen mot finansiell matematik garanteras progressionen i första hand av kurssekvensen 
Finans I, Finansiell matematik II och Finansiell matematik III. Dessa kurser utgör förkunskapskrav 
för det avslutande examensarbetet. På motsvarande sätt är Finansiell matematik II förkunskapskrav 
för examensarbetet i magisterexamen. 

4.7.2 Övergripande mål för utbildningen 
Den allmänna inriktningen är i första hand tänkt för dem som avser att fortsätta med en 
forskarutbildning i matematik eller som vill skaffa sig avancerade kunskaper i ämnet som sedan efter 
lämplig påbyggnad kan leda till yrkesverksamhet utanför universitetet. 
 
Inriktningen mot finansiell matematik skall göra studenten väl förberedd för verksamhet inom den 
finansiella sektorn där användning av avancerade matematiska, statistiska och numeriska metoder 
och teorier spelar en viktig roll. Programmet skall också ge studenten behörighet för antagning till en 
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forskarutbildning i matematik och – förutsatt lämpligt val av valbara kurser – också till en 
forskarutbildning i nationalekonomi eller i matematisk statistik. 
 
Inriktningen mot matematisk statistik är utformad så att den skall tillgodose näringslivets och 
samhällets behov av kvalificerade matematiska statistiker och samtidigt förbereda för en 
forskarutbildning i matematisk statistik. 
 
Inriktningarna mot tillämpad matematik och tillämpad logik skall göra studenten väl förberedd för  
yrkesverksamhet inom områden där matematisk modellering och matematiska beräkningar spelar en 
central roll och samtidigt – beroende av studentens val av kurser – ge behörighet för antagning till 
forskarutbildningen i något eller några ämnen inom det matematiska ämnesområdet, såsom ren 
matematik, matematisk logik, numerisk analys, regler- och systemteknik, och 
datavetenskap.  

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

• ha breda och fördjupade kunskaper i matematik 
• självständigt kunna formulera komplexa problem på matematisk form  
• kunna använda och utveckla teoretiska modeller 
• kunna tillämpa resultat från olika områden och genomföra omfattande beräkningar och 

simuleringar för att finna användbara lösningar. 
 
För den allmänna inriktningen skall studenten dessutom 

• kunna redogöra för centrala begrepp och viktiga resultat i genomgångna kurser 
• i stora drag kunna beskriva hur resultaten hänger logiskt samman  
• efter en kortare tid av förberedelser kunna bevisa viktigare satser. 

 
För inriktningen mot finansiell matematik skall studenten dessutom  

• ha avancerade kunskaper om den matematiska teorin för moderna finansiella instrument och 
kunna använda dessa kunskaper för att konstruera modeller för prissättning av avancerade 
finansiella instrument 

• ha avancerade kunskaper om stokastisk modellering och paraboliska differentialekvationer 
och kunna tillämpa dessa på finansiella modeller  

• kunna genomföra omfattande beräkningar och simuleringar på finansiella modeller  
• ha avancerade kunskaper i makro- och mikroekonomi. 

 
För den matematisk statistiska inriktningen skall studenten dessutom  

• ha tillägnat sig avancerade redskap för stokastisk modellering av slumpfenomen, främst 
inom naturvetenskap, medicin, teknik och ekonomi 

• ha fördjupade kunskaper inom något delområde av den matematiska statistiken samt ha 
förmåga att tillämpa dessa kunskaper 

• kunna analysera och utvärdera datamaterial inom relevanta områden. 
 
För inriktningen mot tillämpad matematik skall studenten dessutom  

• ha fördjupade kunskaper om den tillämpade matematikens metoder och verktyg och kunna 
tillämpa dessa kunskaper inom något tillämpningsområde 
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• ha omfattande träning i matematisk modellering och i att behandla hela kedjan problem – 
matematisk modell – matematisk teori – numerisk behandling – tolkning, validering, 
värdering. 

 
För inriktningen mot tillämpad logik skall studenten dessutom  

• ha fördjupade kunskaper i matematisk logik och dess tillämpningar inom datavetenskapen,  
• ha förvärvat förmågan att specificera och verifiera system och program med hjälp av logiskt 

baserade metoder. 

4.7.4 Programmets uppläggning 
Programmets kurser och uppläggning i stort framgår av nedanstående terminsvisa uppräkning av 
kurserna. Kursernas omfattning anges i högskolepoäng (hp). 
Samtliga kurser är på avancerad nivå. 

4.7.5 Programmets kurser 
Område anges med förkortningarna D = datavetenskap, M = matematik och NEK = 
nationalekonomi. 
 
Den allmänna inriktningen 
 
Termin 1 
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Område 
1MA036 Moduler och homologisk algebra 10 D M 
1MA049 Mått- och integrationsteori I 5 D M 
1MA050 Mått- och integrationsteori II 5 D M 
1MA061 Topologi 10 D M 
 
Termin 2 och 3  
Kurserna under termin 2 och 3 får väljas fritt bland nedanstående kurser och kurser inom 
programmets övriga inriktningar förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda.  
Samtliga uppräknade kurser erbjuds dock inte varje läsår; vilka kurser som ges ett specifikt läsår 
framgår av utbildningskatalogen. 
Det är också tillåtet att välja kurser helt utanför programmet. 
 
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Område 
1MA037 Analys på mångfalder 10 D M 
1MA038 Analytisk talteori 10 D M 
1MA039 Analytiska funktioner 10 D M 
1MA040 Differentialtopologi 10 D M 
1MA043 Funktionalanalys I 5 D M 
1MA044 Funktionalanalys II 5 D M 
1MA045 Fördjupningskurs i matematik 5 D M 
1MA046 Kaotiska dynamiska system 10 D M 
1MA048 Liegrupper 10 D M 
1MA053 Partiella differentialekvationer, introduktionskurs 5 D M 
1MA054 Partiella differentialekvationer, fortsättningskurs 5 D M 
1MA052 Ordinära differentialekvationer II 5 D M 
1MA056 Representationsteori för ändliga grupper 10 D M 
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 Wavelettransformer 5 D M 
 
Den som avser att avlägga magisterexamen skall välja kursen 
Examensarbete i matematik för magisterexamen, 15 hp 
 
Termin 4 
 Examensarbete i matematik 30 E M 
 
Inriktningen mot finansiell matematik 
Termin 1 
2NE910 Microeconomic theory 7,5  NEK 
2NE930 Financial theory 7,5  NEK 
2NE913 Macroeconomic theory 7,5  NEK 
1MA041 Finansiell matematik II 7,5 D M 
 
De tre förstnämnda kurserna är kurser i nationalekonomi. 
 
Termin 2 
1MA053 Partiella differentialekvationer, introduktionskurs 5 D M 
1MA055 Paraboliska differentialekvationer 5 D M 
 
Kurser om sammanlagt 20 hp valda bland följande kurser: 
 
1MS012 Markovprocesser 10 D M 
1MS014 Tidsserieanalys 10 D M 
 Beräkningsvetenskap NV2 7,5   
 Valfria kurser i nationalekonomi    
 
 
Den som avser att avlägga magisterexamen skall inom ramen för 20 hp valbara kurser välja kursen 
Examensarbete i finansiell matematik, 15 hp    
 
Termin 3 
     
1MA049 Mått- och integrationsteori I 5 D M 
1MA051 Måtteori och stokastisk integration 5 D M 
1MA042 Finansiell matematik III 5 D M 
Valfria kurser om sammanlagt 10 hp från masterprogrammen i matematik eller 
nationalekonomi. 
 
 
Termin 4 
Examensarbete i finansiell matematik, 30 hp    
 
 
Inriktningen mot matematisk statistik 
 
Termin 1 
1MS013 Matematisk statistik 15 D M 



UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGAMMET I 
MATEMATIK 2007-2008 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2006-10-10 
   

 
 
 

64 
 

1MS009 Datorintensiv statistik och informationsutvinning 10 D M 
Valfri kurs inom eller utanför programmet, 5 hp 
 
Termin 2  
1MS012 Markovprocesser 10 D M 
1MS014 Tidsserieanalys 10 D M 
Valfri kurs inom eller utanför programmet, 10 hp 
 
Den som avser att avlägga magisterexamen skall välja kursen 
Examensarbete i matematisk statistik för magisterexamen, 15 hp 
 
Termin 3 
Kurserna väljes bland nedanstående kurser. 
 
1MS011 Fördjupningskurs i matematisk statistik 5 D M 
1MA049 Mått- och integrationsteori I 5 D M 
1MA051 Måtteori och stokastisk integration 5 D M 
 Sannolikhetsteori, fortsättningskurs 10 D M 
 Stokastiska processer 10 D M 
1MS017 Bayesianska metoder 7,5 D M 
1MS018 Epidemiologi 7,5 D M 
1MS019 Generaliserade linjära modeller 7,5 D M 
1MS020 Icke-parametriska metoder 7,5 D M 
1MS022 Planering och analys av kliniska försök 7,5 D M 
1MS021 Överlevnadsanalys 7,5 D M 
 
Kurser i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet:  
 
1MS015 Livförsäkringsmatematik 7,5 D M 
1MS016 Sakförsäkringsmatematik 7,5 D M 
 
 
Samtliga uppräknade kurser erbjuds inte varje läsår; vilka kurser som ges ett specifikt läsår framgår 
av utbildningskatalogen. 
 
 
Termin 4 
Examensarbete i matematisk statistik, 30 hp 
 
 
Inriktningen mot tillämpad matematik 
 
Termin 1 
1MA060 Tillämpad matematik, 10 D M 
1MA049 Mått- och integrationsteori I 5 D M 
1MA052 Ordinära differentialekvationer II 5 D M 
1MS009 Datorintensiv statistik och informationsutvinning 10 D M 
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Termin 2 och 3 
1TD397 Beräkningsvetenskap III 5 C D 
1TD252 Finita elementmetoder NV1 7,5 D D 
1MA043 Funktionalanalys I 5 D M 
1MA044 Funktionalanalys II 5 D M 
1MA046 Kaotiska dynamiska system 10 D M 
1MA053 Partiella differentialekvationer, introduktionskurs 5 D M 
1MA054 Partiella differentialekvationer, fortsättningskurs 5 D M 
 
 
Resterande kurser kan väljas fritt ur de övriga inriktningarnas kursutbud och bland exempelvis 
följande kurser förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda: 
 Beräkningsvetenskap vid avd för teknisk databehandling   
1TD242 Analys av numeriska metoder NV1 7,5  
1TD263 Numerisk linjär algebra NV1 7,5  
1TD183 Optimeringsmetoder NV1 7,5  
1TD247 Tillämpad beräkningsvetenskap NV1 7,5  
 Reglerteknik/signalbehandling vid avd för systemteknik   
 Reglerteknik, 5 hp    
 Reglerteknisk design, 5 hp    
 Spektralanalys, 5 hp    
 Systemidentifiering, 5 hp    
 
Den som avser att avlägga magisterexamen skall välja kursen 
Examensarbete i tillämpad matematik för magisterexamen, 15 hp 
 
 
Termin 4 
Examensarbete i tillämpad matematik, 30 hp 
 
Anmärkning: Den terminsvisa placeringen av ovan uppräknade kurser under termin 2 och 3 kommer 
att fixeras när andra utbildningsprogram (främst civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik) 
fastställt sina utbildningsplaner. 
 
Inriktningen mot tillämpad logik 
 
Termin 1  
1MA058 Tillämpad logik 10 D M 
 Valfria kurser om 10 hp    
 
Termin 2 och 3  
1MA047 Komplexitetsteori 10 D M 
1MA057 Semantiska metoder 10 D M 
1MA059 Typteori och lambdakalkyl 10 D M 
 
Valfria kurser om 40 hp från de övriga inriktningarna eller 
bland följande kurser i datavetenskap: 
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1DL024 Algoritmer och datastrukturer  II 6 B D 
1DL026 Algoritmisk problemlösning 7,5 D D 
1DL019 Artificiell intelligens 7,5 D D 
1DL029 Databasteknik 7,5 D D 
1DL027 Funktionell programmering 7,5 D D 
1DL025 Informationsutvinning 7,5 D D 
1DL022 Logikprogrammering 7,5 D D 
1DT007 Programmeringsteori 10 C D 
1DT019 Verifieringsteknik 7,5 D D 
1DL023 Villkorsteknik för lösning av kombinatoriska 

problem 
7,5 D D 

 
 
Den som avser att avlägga magisterexamen skall välja kursen 
Examensarbete i tillämpad logik för magisterexamen, 15 hp 
 
Termin 4  
Examensarbete i tillämpad logik, 30 hp 
 

4.7.6 Föreskrifter om behörighet 
Som allmänt behörighetskrav för programmet gäller att samtliga fordringar för en kandidatexamen 
(eller motsvarande) skall vara uppfyllda. För programmets olika inriktningar gäller dessutom 
särskilda behörighetskrav, formulerade som krav på ett visst minsta antal kurspoäng i ett eller flera 
ämnen enligt följande uppräkning. 
 
Den allmänna inriktningen: Minst 90 högskolepoäng i matematik. 
 
Inriktningen mot finansiell matematik: Minst 90 hp matematik och kurser i sannolikhetsteori, 
programmeringsteknik och numerisk analys om sammanlagt minst 20 hp. 
 
Inriktningen mot matematisk statistik: Minst 90 högskolepoäng i huvudområdet matematik varav 
minst 30 högskolepoäng kurser i matematisk statistik. 
 
Inriktningen mot tillämpad matematik: Antingen minst 90 högskolepoäng i huvudområdet 
matematik med kurser i numerisk analys, programmeringsteknik och sannolikhetsteori om 
sammanlagt minst 20 högskolepoäng, eller minst 60 högskolepoäng i matematik och minst 60 
högskolepoäng i fysik eller datavetenskap med beräkningsteknisk inriktning eller teknik. 
 
Inriktningen mot tillämpad logik: Minst 60 högskolepoäng i matematik med kurser i 
grundläggande logik och diskret matematik om minst 15 högskolepoäng och minst 60 
högskolepoäng i datavetenskap.  
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4.7.7 Betyg och examination 
Föreskrifter om betyg framgår av kursplan. 
 
Studerande som har underkänts två gånger i prov för en viss kurs eller del av en kurs, har rätt att hos 
fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får 
ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

4.7.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen 
Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive 
kursplan. 

4.7.9 Examen och examensbevis 
Rektor utfärdar på begäran av studenten masterexamen med matematik som huvudområde efter 
fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng 
på avancerad nivå, och fullgjorda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i 
huvudområdet matematik varav minst 30 högskolepoäng i form av ett självständigt arbete 
(examensarbete). En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser 
på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. 
 
För magisterexamen med matematik som huvudområde gäller motsvarande krav om fullgjorda 
kursfordringar, nivå och självständigt arbete med en omfattning i poäng som på samtliga punkter är 
hälften av kraven för masterexamen. 
 
En examens inriktning bestäms av examensarbetet, som har en separat kurskod för varje inriktning. 
För andra inriktningar än den allmänna anges inriktningen på tydlig och framträdande plats i 
examensbeviset. 
 
Ansökan om examen ingives till examensenheten.
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