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4.8 Utbildningsplan för masterprogrammet i tillämpad 
beräkningsvetenskap 

4.8.1 Beskrivning av programmet 
En student med masterexamen från det tvärvetenskapliga programmet Tillämpad 
beräkningsvetenskap har ett spektrum av kunskaper från något eller några områden inom 
naturvetenskap till utveckling och analys av beräkningsmetoder och mjukvara inom 
beräkningsvetenskap. Programmets innehåll och kurser motsvarar detta breda fält. Programmet 
erbjuder ett utbud av kurser som leder till masterexamen med Tillämpad beräkningsvetenskap som 
huvudområde, normalt med en inriktning mot ett område inom naturvetenskap. 
 
Den första delen av den inledande terminen utnyttjas delvis för att säkerställa en gemensam grund 
för studenter med olika bakgrund från sin kandidatexamen, t ex genom en individuellt utformad 
påbyggnadskurs i beräkningsvetenskap eller programmering. Under den senare delen av den första 
terminen och under termin två ges i huvudsak kurser på avancerad nivå inom beräkningsvetenskap, 
biologi, fysik, geovetenskap och kemi. Inom det avslutande året ges kurser som i hög grad anknyter 
till aktuell forskning och utveckling inom och utanför akademin. Examensarbetet kan genomföras 
under sista terminen eller parallellt med kurser under andra året. 

4.8.2 Övergripande mål för utbildningen 
Masterprogrammet i Tillämpad beräkningsvetenskap ger en kombination av kunskaper och 
färdigheter i något område inom naturvetenskap och beräkningsvetenskap. Programmet ger en 
student med kandidatexamen inom naturvetenskap eller matematik/beräkningsvetenskap/ 
datavetenskap en fördjupning i något naturvetenskapligt område kombinerad med kunskaper i 
moderna beräkningsvetenskapliga metoder och färdigheter i att använda sådana tekniker för lösning 
av naturvetenskapliga problem. Den tvärvetenskapliga utbildningen ger kunskaper och färdigheter 
för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, 
myndighet, eget företagande eller för en fortsatt doktorsutbildning inom många områden. Efter 
utbildningen ska studenten självständigt kunna ansvara för forsknings-, utvecklings- och/eller 
utredningsarbete inom olika områden. 

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

• Ha fördjupad metodkunskap i principer, metodiker, och algoritmer för 
datorsimuleringar och beräkningar baserade på matematiska modeller och kunna 
applicera denna kunskap inom minst ett naturvetenskapligt område 

• Ha fördjupad kunskap och förståelse inom minst ett område i naturvetenskap, inbegripet 
såväl brett kunnande inom detta område som väsentligt fördjupade kunskaper inom 
vissa delar av området och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

• Ha förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från beräkningsvetenskap 
och minst ett område i naturvetenskap, samt analysera, bedöma och hantera komplexa 
företeelser och frågeställningar inom detta område, även med utgångspunkt i begränsad 
information 

• Vara väl förtrogen med litteraturen inom beräkningsvetenskap och minst ett område i 
naturvetenskap 
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• Ha förmåga att använda avancerad beräkningsprogramvara samt olika typer av 
datorsystem för att lösa beräkningsproblem inom naturvetenskap och teknik 

• Ha förmåga att förstå och använda matematiska modeller som beskrivning av fenomen 
inom naturvetenskap och teknik 

• Kunna kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt 
att planera och med adekvata matematiska modeller, algoritmer, metoder, programvara 
och datorsystem genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

• Kunna validera och utvärdera resultat från datorsimuleringar och numeriska 
beräkningar 

• Kunna, vetenskapligt och populärvetenskapligt, beskriva kunskapsläget både inom 
fördjupningsområdet i naturvetenskap och inom beräkningsvetenskap. 

• Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller 
självständigt arbeta i andra kvalificerade sammanhang  

• Ha förmåga att samarbeta i grupp, inklusive grupper av tvärvetenskaplig karaktär, samt 
förmåga att leda ett grupparbete 

4.8.4 Programmets uppläggning 
Programmet läses så att en fördjupning sker inom något av områdena biologi, geovetenskap, fysik, 
kemi eller tillämpad beräkningsvetenskap. Vissa av kurserna samläses med andra masterprogram 
och civilingenjörsprogram. 

4.8.5 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, F = 
fysik, K = kemi, M = matematik och T = teknik, TB = tillämpad beräkningsteknik.  
Förutom programmets kärnkurser anges i kursiv stil valbara kurser 
 
Årskurs 1 
  Hp Nivå Område 
Period 11     
1TD043 Beräkningsvetenskap NV2 7.5 D TB D 
1TD183 Optimeringsmetoder NV1 7.5 D TB D 
Period 12     
1MS009 Datorintensiv statistik och informations-

utvinning 
10 D M 

 Individuellt val av kurser i inriktningsämne1

1DL029 Databasteknik 7.5 C D T TB 
1TD242 Analys av numeriska metoder NV1 7.5 D TB D 
1TD383 Datorgrafik NV1 7.5 C D TB 
1TD721 Programmeringsteknik NV2 7.5 B D T 
Period 13     
1TD379 Högprestandaberäkningar och programmering 

NV1 
7.5 D TB D 

 Individuellt val av kurser i inriktningsämne    
 Beräkningskemi 7.5   
1TD263 Numerisk linjär algebra NV1 7.5 D TB D M 

 
1 Individuellt val kan göras bland de valfria kurserna eller bland andra kurser i inriktningsämnet, t ex 
inom kemi, biologi, geovetenskap, datavetenskap eller matematik, förutsatt att förkunskaper är uppfyllda. 
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1FA240 Beräkningsfysik (del 1) 7.5 D TB F 
1TD252 Finita elementmetoder NV1 7.5 D TB D M 
Period 14     
1TD378 Programmering av parallelldatorer NV1 7.5 D TB D 
 Individuellt val av kurser i inriktningsämne    
1FA241 Simulering av komplexa dynamiska system 10 D TB 
1FA240 Beräkningsfysik, forts  D TB F 
 
 
Årskurs 2 (preliminär, ej fullständig) 
 
  Hp Nivå Område 
Period 21     
 Vetenskaplig visualisering 7.5   
 Individuellt val av kurser i inriktningsämne    
 Tillämpad beräkningsvetenskap 7.5   
Period 22     
 Tekn vetenskapliga datorberäkningar, 

(projektkurs) 
15   

Period 23     
 Examensarbete 30   
 Analys av numeriska metoder NV1 7.5   
Period 24     
 Examensarbete 30   
 

4.8.6 Föreskrifter om behörighet 
För masterprogrammet i Tillämpad beräkningsvetenskap krävs en kandidatexamen i något 
naturvetenskapligt ämnesområde, matematik, eller datavetenskap med minst 30 hp matematik och 10 
hp numeriska metoder och/eller programmering. 
 

4.8.7 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. 
 

4.8.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen 
Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive 
kursplan. 
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4.9.9 Examen och examensbevis 
Rektor utfärdar på begäran examensbevis eller kursbevis över godkända kurser. 
  
Den som inom programmet fullgjort kurser om 120 hp, varav minst 60 hp med progression i 
tillämpad beräkningsvetenskap (inkluderande examensarbete på 30 hp) kan erhålla masterexamen 
med Tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde med en inriktning som anges på tydlig och 
framträdande plats i examensbeviset och bestäms av fördjupningsområdet. Som ett alternativ kan 
programmet också leda till masterexamen i något av områdena biologi, datavetenskap, fysik, 
geovetenskap eller kemi, förutsatt att de generella kursfordringarna för mastersexamen är uppfyllda. 
En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå 
omfattande högst 30 högskolepoäng.
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