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§ 1. Mål, fag og kompetencer  
Den overordnede målsætning er at bibringe den studerende en sådan viden og indsigt i 
det matematiske grundlag for forsikringserhvervet, at vedkommende fremover kan 
arbejde selvstændigt og fagligt forsvarligt inden for faget og følge med i dette teori-
områdes videre udvikling. Det er et mål, at der skal være mulighed for at specialisere 
sig i livs- og skadeforsikringsmatematik, stokastiske processer, risikostyring, finansie-
ringsteori og statistisk analyse. 
Typiske ansættelsessteder vil være forsikringsselskaber, pensionskasser, konsulent-
virksomheder og tilsynsmyndigheder. 
 
Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er matematik, statistik (herunder sandsynligheds-
regning) samt forsikringsmatematik. Endvidere indgår faget datalogi i uddannelsen.  
 
Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for uddannelsen. 
 
Stk. 3.1. Faglige Kompetencer 
Bacheloren opnår kompetencer inden for de grundlæggende fag matematik og statistik 
og sandsynlighedsregning. Hertil kommer kompetencer inden for anvendelsen af disse 
i forsikringsmæssige og finansielle sammenhænge. Yderligere opnås kompetencer i 
forsikringserhvervets juridiske og regnskabsmæssige områder.  
 
Stk. 3.2. Anvendelseskompetencer 
Bacheloren kan i kraft af sine faglige kompetencer på et bredt teoretisk fundament 
analysere, modellere, måle og styre risici af forskellig karakter, herunder forsikrings-
risici og finansielle risici. 
 
Stk. 3.3. Omverdenskompetencer 
Bachelorens analyse, modellering, måling og styring af risiko udgør grundlaget for 
selve forsikringserhvervet. Herudover kan bacheloren med sine faglige kompetencer 
og anvendelseskompetencer forstå og bidrage til forståelsen af komplekse problem-
stillinger indenfor finansiering, naturkatastrofer, offentlige og private pensionssyste-
mer og andre områder der optræder i den offentlige debat. 
 
Stk. 3.4. Personlige kompetencer 
Uddannelsen er stærkt udviklende for personligheden. I særdeleshed bidrager studiet 
til udviklingen af selvstændighed, samarbejdsevne, kommunikationsevne med særlig 
vægt inden for det matematiske grundlag for forsikringserhvervet. Yderligere udvikler 
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studiet den generelle evne til at tilegne sig nyt stof og få overblik over et stort emne-
område. 
 

§ 2. Studiestruktur 
En bacheloruddannelse i forsikringsmatematik består af Bachelorfagpakken i forsik-
ringsmatematik (jf. § 3 stk. 1) samt en valgfri del på 30 ECTS-point. 
 

§ 3. Fagpakker rettet mod uddannelsen 
 
Stk. 1. Bachelorfagpakken i forsikringsmatematik (i alt 150 ECTS-point) 

• Mat1o1A1C(KI)-MatIntro : Introduktion til matematik (7½ ECTS-point) 
• Mat1o1C(BI)-SaSt1: Sandsynlighedsregning og statistik 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o2A2C(KE)-LinAlg : Lineær algebra (7½ ECTS-point) 
• Mat1o2B(KE)-MatM : Matematisk metode (7½ ECTS-point) 
• Andet1o3A(KI)-Forsik&Jura1 : Forsikring og Jura (7½ ECTS-point) 
• Mat1o2C(KE)-SaSt2: Sandsynlighedsregning og statistik 2 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o4A(KI)-An1: Analyse 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o4C(KI)-SaSt3: Sandsynlighedsregning og statistik 3 (7½ ECTS-point) 
• Mat2o1A(BI)-NumSDL: Numerisk løsning af sædvanlige differentiallignin-

ger (7½ ECTS-point) 
• Mat2o1C(KI)-Sand1: Sandsynlighedsregning 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat2o2B(KE)-Stat1: Statistik 1 (7½ ECTS-point) 
• Andet1o2C(KE)-ØkIntro : Introduktion til økonomi (7½ ECTS-point) 
• Mat2o3B(KE)-Sand2: Sandsynlighedsregning 2 (7½ ECTS-point) 
• Mat2o4A(KI)-Stok: Stokastiske processer (7½ ECTS-point) 
• Andet3o1C(KE)-Liv1 : Grundlæggende livsforsikringsmatematik (7½ ECTS-

point) 
• Mat+andet23o2A(KE)-VtMat : Videnskabsteori for matematiske fag (7½ 

ECTS-point) 
• Andet3o3A(KE)-Skade1: Grundlæggende skadeforsikringsmatematik (7½ 

ECTS-point) 
• Andet3o3C(BI)-Regn&Jura2: Regnskab og Jura (7½ ECTS-point) 
• Andet3o1234(KE)-Bacproj: Bachelorprojekt i forsikringsmatematik (15 

ECTS-point) 
Kurset Sandsynlighedsregning 1 (Sand1) kan erstattes af kurset Mål og integral (MI). 
Forskellen mellem MI og Sand1 (se lektionsplanen) må da læses som selvstudium for 
at møde forudsætningerne for andre kurser i fagpakken. 
Kurset Numerisk løsning af sædvanlige differentialligninger kan erstattes af andre 
(ikke nødvendigvis ækvivalente) fagelementer med et væsentligt programmeringsind-
hold efter godkendelse af studienævnet. 
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§ 4. Kassogrammer 
 
Stk. 1. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i forsikrings-
matematik 

 
3. år, blok 1 3. år, blok 2 3. år, blok 3 3. år, blok 4 
Andet3o1C-Liv1: 
Grundlæggende livs-
forsikringsmatematik 

Mat+andet23o2A-
VtMat:  Videnskabste-
ori for matematiske fag 

Andet3o3A-Skade1: 
Grundlæggende skade-
forsikringsmatematik 

Mat3v1A-Sand3: 
Sandsynlighedsregning 
3 

Mat3v2C-Sand4: 
Sandsynlighedsregning 
4 

Andet3o3C-
Regn&Jura2: Regn-
skab  og Jura 

Andet3o1234-Bacproj:  
Bachelorprojekt i for-
sikringsmatematik 
 

 

2. år, blok 1 2. år, blok 2 2. år, blok 3 2. år, blok 4 
Mat2o1A-NumSDL: 
Numerisk løsning af 
sædvanlige  
Differential-ligninger 

Mat2o2B-Stat1: Stati-
stik 1 

Mat2o3B-Sand2: 
Sandsynlighedsregning 
2 

Mat2o4A-Stok: Stoka-
stiske processer 

Mat2o1C-Sand1: 
Sandsynligheds-
regning 1 
 

Mat1o2C-ØkIntro: 
Introduktion til øko-
nomi 

Andet2o3C-Fin1: Fi-
nansiering 1 

Mat2o4B-Stat2: Stati-
stik 2 

 
1. år, blok 1 1. år, blok 2 1. år, blok 3 1. år, blok 4 
Mat1o1A1C-
MatIntro: Introdukti-
on til matematik 

Mat1o2A2C-LinAlg: 
Lineær algebra 

Andet1o3A-
Forsik&Jura1: For-
sikring og Jura 

Mat1o4A-An1: 
Analyse 1 
 

Mat1o1C-SaSt1: Sand-
synlighedsregning og 
statistik 1 
 

Mat1o2B-MatM:  Ma-
tematisk metode 

Mat1o3C-SaSt2: Sand-
synlighedsregning og 
statistik 2 

Mat1o4C-SaSt3: Sand-
synlighedsregning og 
statistik 3 

 
 Obligatorisk  Valgfri (med udvalgte stat- og mat-øk-

kurser indlagt) 
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§ 5. Det faste udbud rettet mod uddannelsen 
 
 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
3. år Andet3o1234-Bacproj: 

Bachelorprojekt i forsik-
ringsmatematik [15pt] 
Andet3v1234-Virkproj : 
Virksomhedsprojekt i 
forsikringsmatematik 
[15pt] 
Andet123v1234-
VejledBac: Selvstudium 
under vejledning i forsik-
ringsmatematik [efter 
aftale] 
Andet3o1C-Liv1  {An1, 
Stok, Sand2} 
 

Andet3o1234-Bacproj: 
Bachelorprojekt i forsik-
ringsmatematik [15pt] 
Andet3v1234-Virkproj : 
Virksomhedsprojekt i 
forsikringsmatematik 
[15pt] 
Andet123v1234-
VejledBac: Selvstudium 
under vejledning i forsik-
ringsmatematik [efter 
aftale] 
Mat+andet23o2A-VtMat  
{2 års studier} (Flyttet til 
3A i 2008-9) 

Andet3o1234-Bacproj: 
Bachelorprojekt i forsik-
ringsmatematik [15pt] 
Andet3v1234-Virkproj : 
Virksomhedsprojekt i 
forsikringsmatematik 
[15pt] 
Andet123v1234-
VejledBac: Selvstudium 
under vejledning i forsik-
ringsmatematik [efter 
aftale] 
Andet3o3A-Skade1 {An1, 
Stok, Sand2} (Flyttet til 
2A i 2008-9) 
Andet3o3C-Regn&Jura2 
{Forsik&Jura1} 

Andet3o1234-Bacproj: 
Bachelorprojekt i forsik-
ringsmatematik [15pt] 
Andet3v1234-Virkproj : 
Virksomhedsprojekt i 
forsikringsmatematik 
[15pt] 
Andet123v1234-
VejledBac: Selvstudium 
under vejledning i forsik-
ringsmatematik [efter 
aftale] 
 

2. år  Mat2o1A-NumSDL 
{An1}   
Mat2o-1C-Sand1 {An1, 
SaSt1} 

Andet1o2C-ØkIntro  
{MatIntro} 
Mat2o2B-Stat1 {SaSt2, 
Sand1} 

Andet2o3C-Fin1 
{ØkIntro, Stat1} 
Mat2o3B-Sand2 {Sand1} 

Mat2o4A-Stok {SaSt3, 
Sand2} 
Mat2o4B-Stat2 {Stat1} 

1. år  Mat1o1A1C-MatIntro   
Mat101C-SaSt1 
{MatIntro(s)} 

Mat1o2A2C-LinAlg  
{MatIntro} 
Mat1o2B-MatM  
{Linalg(s)} 

Andet1o3A-Forsik&Ju-
ra1 {LinAlg,SaSt2(s)} 
Mat1o3C-SaSt2 
{SaSt1,Linalg} 

Mat1o4A-An1 {MatM \/ 
OK1} 
Mat104C-SaSt3 {SaSt2} 

Alle fagelementer er på 7.5 ECTS-point medmindre andet er angivet i [ ]. 
Fagelementer i { }  er forudsætninger for det foranstående fagelement.  
”(s)” efter en forudsætning angiver at fagelementet skal følges senest samtidig. 

 


