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§ 1. Mål, fag og kompetencer  
Den overordnede målsætning er at bibringe den studerende en sådan matematisk vi-
den og indsigt i matematikkens hovedområder og arbejdsmetoder, at vedkommende 
fremover kan arbejde fagligt forsvarligt inden for faget. Uddannelsen skal kunne dan-
ne basis såvel for anvendelse af, som undervisning i matematik.  
Der er mulighed for at specialisere sig i forskellige aspekter af matematikkens kerne-
områder algebra, analyse og geometri, i mere specielle områder som topologi, diffe-
rentialligninger, diskret matematik, talteori, kryptografi, sandsynlighedsregning og 
statistik, matematisk fysik, numerisk analyse, funktionalanalyse, spektralteori, mate-
matisk modellering, optimering og konveksitet, kompleks funktionsteori, repræsenta-
tionsteori og Liegrupper, matematikkens grundlag, algebraisk geometri mm., i meta-
discipliner som matematikkens historie og didaktik og i væsentlige anvendelser af 
matematik inden for naturvidenskab (f.eks. fysik og biologi), samfundsvidenskab 
(f.eks økonomi) og datalogi. 
Typiske ansættelsessteder vil være virksomheder der benytter avancerede matemati-
ske modeller og/eller tankegang. Hvis bacheloruddannelsen i matematik kombineres 
med en kandidatuddannelse i matematik eller et andet fag, er gymnasiet og andre ud-
dannelsesinstitutioner også typiske ansættelsessteder. 
 
Stk. 2. Matematik: Uddannelsens centrale fag er matematik. Endvidere indgår fagene 
statistik og datalogi i uddannelsen. 
Statistik: Specialiseringens centrale fag er matematik og statistik (herunder sandsyn-
lighedsregning). Endvidere indgår faget datalogi i uddannelsen. 
 
Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for den fælles, obligatoriske del af uddannelserne. 
 
Stk. 3.1. Faglige kompetencer 
Bachelorer i matematik vil have indsigt i centrale matematiske discipliner, teorier og 
begreber og vil vide hvilke typer af spørgsmål og svar, der er karakteristiske inden for 
matematik. De vil kunne formulere og løse matematiske problemer og kunne ræson-
nere matematisk, herunder analysere og opstille matematiske beviser. De kan håndtere 
forskellige repræsentationer af matematiske sagsforhold og behersker matematisk 
symbolsprog og formalisme. Endelig har en bachelor i matematik lært at betjene sig af 
forskellige hjælpemidler for matematisk virksomhed, herunder IT. 
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Stk. 3.2. Anvendelseskompetencer 
En bachelorstuderende i matematik har mulighed for at lære hvordan matematik an-
vendes i andre fag og praksisområder. Specielt vil den studerende kunne opnå kompe-
tence i at analysere og bygge matematiske modeller vedrørende andre felter. 
 
Stk. 3.3. Omverdenskompetencer 
På flere af fagelementerne på bacheloruddannelsen i matematik kan den studerende 
lære at reflektere over de særlige kendetegn, der karakteriserer matematik som fagom-
råde. I historie- og videnskabsteorikurset vil den studerende endvidere lære at relatere 
matematikken til dens historiske udvikling og at vurdere dens samfundsmæssige be-
tydning. 
 
Stk. 3.4. Personlige kompetencer 
Et bachelorstudium i matematik vil opøve grundighed, nøjagtighed, udholdenhed og 
selvstændighed samt evnen til logisk tænkning, evnen til at overskue komplicerede 
(logiske) sammenhænge samt evnen til at kommunikere og samarbejde om matematik 
med andre. En bachelor i matematik vil have en veludviklet generalisations- og ab-
straktionsevne som kan overføres på mange andre emneområder. 
 
Stk. 4. Ud over de ovenstående fælles kompetencer vil en bachelor i matematik med 
specialisering i statistik 
• kunne opstille og analysere sandsynlighedsteoretiske og statistiske modeller ud 

fra kendskab til generel statistisk teori, 
• beherske samspillet mellem matematisk model og den virkelighed, der forsøges 

modelleret, og være klar over hvilke spørgsmål og svar der er karakteristisk for 
statistik og sandsynlighedsregning, 

• kunne gennemføre statistiske projekter, og kunne kommunikere med såvel stati-
stikere som andre fagfolk om den tilhørende analyse.  

 
Stk. 5. Prædefinerede profileringer  
Jf. § 6 stk. 2 er det op til den enkelte studerende at profilere sin uddannelse gennem 
valg af fagelementer i den valgfri del af studiet. Ud over helt individuelle profilerin-
ger, udbydes følgende prædefinerede profileringer: 
 
Stk. 5.1. Gymnasieprofileringen lægger specielt vægt på den type viden og kompe-
tencer, som kræves for efter endt kandidatuddannelse at kunne undervise på gymnasi-
alt niveau. 
 
Stk. 5.2. Fysikprofileringen giver en introduktion til både matematik og fysik samt til 
det tætte samspil mellem de to fag. Den kan sigte mod en undervisningsstilling i 
gymnasiet (efter endt kandidatstudium) men også mod en erhvervs- eller forskerkarri-
ere inden for matematisk fysik eller lignende. Der opnås 60 ECTS-point sidefag i fy-
sik.  
 
Stk. 5.3. Erhvervsprofileringen lægger specielt vægt på den type viden og kompeten-
cer som kræves af en bachelor i matematik, der stiler mod ansættelse i erhvervslivet, 
enten efter endt bacheloruddannelse eller efter endt kandidatuddannelse og evt. Ph.D. 
indenfor teoretisk og numerisk analyse, statistik og sandsynlighedsregning og datalo-
gi. 
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Stk. 5.4. Datalogiprofileringen giver indsigt i centrale aspekter af datalogi i et om-
fang der tillader den studerende at bruge sin matematiske viden til at løse matematik-
tunge datalogiske problemer. En sådan kompetence kan bruges både i erhvervslivet og 
i videregående studier af dette synergifelt af stor og voksende betydning. Retningen 
indeholder matematikrelaterede datalogikurser, og der opnås 30 ECTS-point tilvalg i 
datalogi. 
 
Stk. 5.5. Teoriprofileringen henvender sig til de studerende, der ønsker at fordybe sig 
i mindst to af matematikkens kerneområder. En sådan fordybelse kan fx være fordel-
agtig, hvis den studerende planlægger et videre kandidatstudium i matematik med 
vægt på ren matematik. 
 
Stk. 5.6. Filosofiprofileringen lægger særlig vægt på studiet af de filosofiske spørgs-
mål, der let kan opstå i matematik. Formålet er at den studerende opnår forståelse af 
matematikkens placering i den teoretiske beskrivelse af verden, og sigter således mod 
karierer inden for både formidling og grundlagsforskning. Der opnås 60 ECTS-point 
tilvalg i filosofi. 
 

§ 2. Studiestruktur 
En bacheloruddannelse i matematik består af en af følgende 2 kombinationer: 

• Bachelorfagpakken i matematik (jf. § 3 stk. 1) samt en valgfri del på 60 ECTS-
point, hvoraf de 30 skal have en videnskabelig hovedtilknytning, som ikke er 
matematik. 

• Bachelorfagpakken i matematik med specialisering i statistik (jf. § 3 stk. 2) 
samt en valgfri del på 30 ECTS-point, der alle skal have en videnskabelig ho-
vedtilknytning, som ikke er matematik. 

Hvis bacheloruddannelsen i matematik ønskes tilrettelagt med henblik på undervis-
ning i de gymnasiale uddannelser efter afsluttet kandidatuddannelse, da skal så stor en 
del som muligt af gymnasiefagpakken i matematik (jf. § 3 stk. 3) og den reducerede 
gymnasiefagpakke i et andet gymnasiefag1 være indeholdt i bacheloruddannelsen. Al-
le valgfri eller begrænset valgfri fagelementer bør derfor så vidt muligt tages fra en af 
disse fagpakker. 
Alternativt kan valgfri og begrænset valgfri fagelementer vælges individuelt eller ta-
ges fra en af fagpakkerne beskrevet i § 3 stk. 4-8. 
 

                                                 
1 Hvis det andet gymnasiefag ikke er naturvidenskabeligt henvises til dette fags studienævn for den 
notation som benyttes på faget. 
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§ 3. Fagpakker rettet mod uddannelsen 
 
Stk 1. Bachelorfagpakken i matematik (uden specialisering) (i alt 120 ECTS-point) 
Obligatoriske fagelementer: 

• 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) 

Kem2o2-MatFysK  kan erstattes af Mat1o1AC-LinAlg  og omvendt. Denne 
erstatning vil dog nødvendiggøre selvstudier på op til 2,5 ECTS-point i for-
bindelse med efterfølgende kurser. 
For studier hvor både MatFysK og LinAlg skal indgå, kan man vælge at følge 
begge kurser eller at erstatte det kursus som optræder sidst i studieplanen af et 
andet kursus indenfor faget, dvs valgfrit kemi hvis MatFysK ikke følges og 
valgfrit matematik hvis LinAlg ikke følges.  
Det er den studerendes eget ansvar at planlægge de nødvendige selvstudier 
som følge af en erstatning. 

• Mat1o2B(KE)-MatM : Matematisk metode (7½ ECTS-point) 
• Mat1o3B(KI)-Dis1: Introduktion til diskret matematik og algebra (7½ ECTS-

point) 
• Mat1o3A(KE)-Geom1: Geometri 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o4A(KI)-An1: Analyse 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o4B(KE)-Alg1: Algebra 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o3C(KE)-SaSt2: Sandsynlighedsregning og statistik 2 (7½ ECTS-point) 
• Mat+andet23o2A(KE)-VtMat : Videnskabsteori for matematiske fag (7½ 

ECTS-point) 
• Mat3o1234(KE)-Bacproj: Bachelorprojekt i matematik (15 ECTS-point) 

Begrænset valgfri fagelementer: 
• Valgfri fagelementer i 9-kassesystemets ”mat”-kasse på mindst bachelor ni-

veau (30 ECTS-point). Op til 7½ ECTS-point kan udgøres af 
• Andet3v1B-DidG: Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik 

(7½ ECTS-point) eller tilsvarende. 
 

Stk. 2. Bachelorfagpakken i matematik med specialisering i statistik (i alt 150 ECTS-
point) 
Obligatoriske fagelementer: 

• 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) 

Kem2o2-MatFysK  kan erstattes af Mat1o1AC-LinAlg  og omvendt. Denne 
erstatning vil dog nødvendiggøre selvstudier på op til 2,5 ECTS-point i for-
bindelse med efterfølgende kurser. 
For studier hvor både MatFysK og LinAlg skal indgå, kan man vælge at følge 
begge kurser eller at erstatte det kursus som optræder sidst i studieplanen af et 
andet kursus indenfor faget, dvs valgfrit kemi hvis MatFysK ikke følges og 
valgfrit matematik hvis LinAlg ikke følges.  
Det er den studerendes eget ansvar at planlægge de nødvendige selvstudier 
som følge af en erstatning. 

• Mat1o2B(KE)-MatM : Matematisk metode (7½ ECTS-point) 
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• Mat1o3B(KI)-Dis1: Introduktion til diskret matematik og algebra (7½ ECTS-
point) 

• Mat1o3A(KE)-Geom1: Geometri 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o4A(KI)-An1: Analyse 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o4B(KE)-Alg1: Algebra 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o3C(KE)-SaSt2: Sandsynlighedsregning og statistik 2 (7½ ECTS-point) 
• Mat+andet23o2A(KE)-VtMat : Videnskabsteori for matematiske fag (7½ 

ECTS-point) 
• Mat3o1234(KE)-Bacproj: Bachelorprojekt i matematik med emne indenfor 

statistik (15 ECTS-point) 
• Mat1o4C(KE)-SaSt3: Sandsynlighedsregning og statistik 3 (7½ ECTS-point) 
• Mat2o1C(KI)-Sand1: Sandsynlighedsregning 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat2o2B(KE)-Stat1: Statistik 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat2o3B(KE)-Sand2: Sandsynlighedsregning 2 (7½ ECTS-point) 
• Mat2o4B(KI)-Stat2: Statistik 2 (7½ ECTS-point) 
• Mat2o4A(KI)-Stok: Stokastiske processer (7½ ECTS-point) 
• Valgfri fagelementer i 9-kassesystemets ”mat”-kasse på mindst bachelor ni-

veau (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. 
 
Stk. 3. Gymnasiefagpakken i matematik (i alt 120 ECTS-point) 

• Mat1o1A1C-MatIntro : Introduktion til matematik (7½ ECTS-point) 
• Mat1o1C-SaSt1: Sandsynlighedsregning og statistik 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o2A2C-LinAlg : Lineær algebra (7½ ECTS-point) 

Kem2o2-MatFysK  kan erstattes af Mat1o1AC-LinAlg  og omvendt. Denne 
erstatning vil dog nødvendiggøre selvstudier på op til 2,5 ECTS-point i for-
bindelse med efterfølgende kurser. 
For studier hvor både MatFysK og LinAlg skal indgå, kan man vælge at følge 
begge kurser eller at erstatte det kursus som optræder sidst i studieplanen af et 
andet kursus indenfor faget, dvs valgfrit kemi hvis MatFysK ikke følges og 
valgfrit matematik hvis LinAlg ikke følges.  
Det er den studerendes eget ansvar at planlægge de nødvendige selvstudier 
som følge af en erstatning. 

• Mat1o2B-MatM : Matematisk metode (7½ ECTS-point) 
• Mat1o3B-Dis1: Introduktion til diskret matematik og algebra (7½ ECTS-

point) 
• Mat1o3A-Geom1: Geometri 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o4A-An1: Analyse 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o4B-Alg1: Algebra 1 (7½ ECTS-point) 
• Mat1o3C-SaSt2: Sandsynlighedsregning og statistik 2 (7½ ECTS-point) 
• Mat23v4A-Hist1: Matematikkens historie (7½ ECTS-point) 
• Mat23v2B-Model: Matematisk modellering (7½ ECTS-point) 

eller 
Mat1o3-MatF : Matematik F (7½ ECTS-point) 

• Mat+andet23o2A-VtMat : Videnskabsteori for matematiske fag (7½ ECTS-
point) † 
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• Andet3v1B-DidG: Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (7½ 
ECTS-point) † 

• Mat3o1234-Bacproj: Bachelorprojekt i matematik (15 ECTS-point) † 
eller 
Valgfrit matematik dybdestof (15 ECTS-point) † 

• Valgfri fagelementer med videnskabelig hovedtilknytning ”Mat” på mindst 
bachelor niveau (7½ ECTS-point) 

† Ikke inkluderet i den reducerede gymnasiefagpakke i matematik. 
 
Stk. 4. Bachelor-Fysikfagpakken i matematik (i alt 90 ECTS-point, heraf 30 i bache-
lorfagpakken og 60 i det valgfri forløb) 

• Mat23v1C-MI : Mål og integral (7½ ECTS-point) 
• Mat23v2C-An2: Analyse 2 (7½ ECTS-point) 
• Mat23v3A-KomAn : Kompleks funktionsteori (7½ ECTS-point) 
• Mat23v2C-MatFys: Matematisk fysik (7½ ECTS-point) 

Enten 
• Mat23v1B-SDL: Sædvanlige differentialligninger (7½ ECTS-point)  

Eller 
• Mat23v1B-PDL: Introduktion til partielle differentialligninger (7½ ECTS-

point) 
• Valgfri fagelementer i 9-kassesystemets ”mat”- eller ”fys”-kasse (7½ ECTS-

point)                   
• Fys1o1-Fysik 1: Klassisk mekanik 1 og relativitetsteori (7½ ECTS-point) 
• Fys1o2-Fysik 2: Klassisk mekanik 2 (7½ ECTS-point) 
• Fys1o3-Fysik 3: Varmelære og projekt (7½ ECTS-point) 
• Fys1o4-Fysik 4: Elektromagnetisme (7½ ECTS-point) 
• Fys2o1-Fysik 5: Kvantemekanik 1 (7½ ECTS-point) 
• Fys2o3-Fysik 8: Kvantemekanik 2 (7½ ECTS-point) 

Kurserne kan erstattes af tilsvarende (ikke nødvendigvis ækvivalente) fagelementer 
efter godkendelse af studienævnet. 
Kurset Mål og integral (MI) kan erstattes af kurset Sandsynlighedsregning 1 (Sand1). 
Forskellen mellem MI og Sand1 må da læses som selvstudium for at møde forudsæt-
ningerne for Analyse 2 (se bilag 1). 
(Denne fagpakke kan udgøre de begrænset valgfri 30 ECTS-point i bachelorfagpak-
ken samt de 60 ECTS-point i det valgfri forløb). 
 
Stk. 5. Bachelor-Erhvervsfagpakken i matematik (i alt 45 ECTS-point, heraf 30 i ba-
chelorfagpakken og 15 i det valgfri forløb) 

• Mat1o4C-SaSt3: Sandsynlighedsregning og statistik 3 (7½ ECTS-point) 
• Mat2o1A-NumSDL: Numerisk løsning af sædvanlige differentialligninger 

(7½ ECTS-point) 
• Mat23v4A-NumPDL: Numerisk løsning af partielle differentialligninger: 

XXX (7½ ECTS-point)* 
• Mat23v1B-SDL: Sædvanlige differentialligninger (7½ ECTS-point) 
• Mat23v1B-PDL: Introduktion til partielle differentialligninger (7½ ECTS-

point) 
• Dat1o4B-AD: Algoritmer og datastrukturer (7½ ECTS-point) 

Kurserne kan erstattes af tilsvarende (ikke nødvendigvis ækvivalente) fagelementer 
efter godkendelse af studienævnet. 
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*Fastemnekursus med emnetitlen givet før kolon. Udbydes med varierende indhold 
indikeret ved undertitlen (XXX). Bemærk, at forskellige versioner af et fastemnekur-
sus kan have væsentlige faglige overlap. Mindst en version af et fastemnekursus skal 
indgå for at fastemnekurset indgår. 
(Denne fagpakke kan udgøre de begrænset valgfri 30 ECTS-point i bachelorfagpak-
ken samt 15 ECTS-point af det valgfri forløb). 
 
Stk. 6. Bachelor-Datalogifagpakken i matematik (i alt 60 ECTS-point, heraf 30 i ba-
chelorfagpakken og 30 i det valgfri forløb) 

• Mat23v1B-Alg2: Algebra 2 (7½ ECTS-point) 
• Mat23v1A-LAM : Logik og aksiomatisk mængdelære (7½ ECTS-point) 
• Mat23v2C-Krypto : Kryptografi (7½ ECTS-point) 
• Mat23v1A-Dis2&Graf : Diskret matematik 2 og grafteori (7½ ECTS-point) 
• Dat1o1B-IP: Introduktion til programmering (7½ ECTS-point) 
• Dat1o2B-OOPD Objektorienteret programmering og design (7½ ECTS-point) 
• Dat1o3B-DBW: Databaser og webprogrammering (7,5 ECTS-point) 

Dat1o4B-AD: Algoritmer og datastrukturer (7½ ECTS-point) 
Kurserne kan erstattes af tilsvarende (ikke nødvendigvis ækvivalente) fagelementer 
efter godkendelse af studienævnet. 
(Denne fagpakke kan udgøre de begrænset valgfri 30 ECTS-point i bachelorfagpak-
ken samt 30 ECTS-point af det valgfri forløb). 
 
Stk. 7. Bachelor-Teorifagpakken i matematik (i alt 52½-60 ECTS-point, heraf 30 i 
bachelorfagpakken og resten i det valgfri forløb) 

• Mat23v1C-MI : Mål og integral (7½ ECTS-point) 
• Mat23v2C-An2: Analyse 2 (7½ ECTS-point) 
• Mat23v1B-Alg2: Algebra 2 (7½ ECTS-point) 
• Mindst 2 af følgende kursusgrupper, med den binding at hvis α eller β indgår, 

skal også enten γ eller δ indgå: 
Kursusgruppe α: Generel analyse (15 ECTS-point) består af kurserne 
• Mat23v3A-KomAn : Kompleks funktionsteori (7½ ECTS-point) 
• Mat23v4A-An3: Analyse 3 (7½ ECTS-point)  
Kursusgruppe β: Analyse af differentialligninger (15 ECTS-point) består af to 
(valgfri) af kurserne 
• Mat23v1B-SDL: Sædvanlige differentialligninger (7½ ECTS-point) 
• Mat23v1B-PDL: Introduktion til partielle differentialligninger (7½ ECTS-

point) 
• Mat2o1A-NumSDL: Numerisk løsning af sædvanlige differentialligninger 

(7½ ECTS-point) 
• Mat23v4A-NumPDL: Numerisk løsning af partielle differentialligninger 

(7½ ECTS-point)  
Kursusgruppe γ: Algebra (22½ ECTS-point) består af det første samt to blandt 
de sidste 4 af kurserne 
• Mat23v3B-Alg3: Algebra 3 (7½ ECTS-point) 
• Mat23v4B-AlgGeo: Algebraisk geometri (7½ ECTS-point) 
• Mat23v4B-AlgTal : Algebraisk talteori (7½ ECTS-point) 
• Mat23v2B-ElmTal : Elementær talteori (7½ ECTS-point) 
• Mat23v2C-Krypto : Kryptografi (7½ ECTS-point) 
Kursusgruppe δ: Geometri (15 ECTS-point) består af to af kurserne  
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• Mat23v2B-Top: Topologi (7½ ECTS-point) 
• Mat23v3B-Geom2: Geometri 2 (7½ ECTS-point) 
• Mat23v3B-RepLie: Repræsentationsteori og Lie-grupper (7½ ECTS-

point)  
Teorifagpakken indgår i uddannelsen, hvis bare én version af fagpakken indgår.  
Kurset Mål og integral (MI) kan erstattes af kurset Sandsynlighedsregning 1 (Sand1). 
Forskellen mellem MI og Sand1 må da læses som selvstudium for at møde forudsæt-
ningerne for andre kurser i fagpakken. 
(Denne fagpakke kan udgøre de begrænset valgfri 30 ECTS-point i bachelorfagpak-
ken. De resterende ECTS-point tilhører det valgfri forløb). 
 
Stk. 8. Bachelor-Filosofifagpakken i matematik (i alt 90 ECTS-point, heraf 30 i ba-
chelorfagpakken og 60 i det valgfri forløb) 

• Mat23v1A-LAM : Logik og aksiomatisk mængdelære (7½ ECTS-point) 
• Mat23v4A-Hist1: Matematikkens historie (7½ ECTS-point) 
• Valgfri fagelementer i 9-kassesystemets ”mat”-kasse (15 ECTS-point) 

Op til 7½ ECTS-point kan udgøres af 
• Mat3v-1B-DidG: Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (7½ 

ECTS-point) eller tilsvarende. 
• Fagelementer indenfor filosofi (60 ECTS-point) 

Fagelementerne skal sammen med matematikkurserne på uddannelsen give et 
etårigt tilvalg i filosofi, og skal ved denne studieordnings ikrafttræden bestå af 
4 af følgende 5 kurser udbudt til filosofistudiet 
• Oldtidens, middelalderens og renæssancens filosofi (15 ECTS-point) 
• Den nyere tids filosofi (15 ECTS-point) 
• Praktisk filosofi (15 ECTS-point) 
• Teoretisk filosofi (15 ECTS-point) 
• Det 20. Århundredes filosofi (15 ECTS-point). 
Følgende kursus udbudt til filosofistudiet kan derimod ikke indgå pga. overlap 
med LAM 
• Logik (15 ECTS-point) 
(For detaljer om filosofikurserne henvises til studieordningen for bachelorud-
dannelserne i filosofi ved Københavns Universitet). 
Kurserne kan erstattes af tilsvarende (ikke nødvendigvis ækvivalente) fagele-
menter efter godkendelse af studienævnet. 

(Denne fagpakke kan udgøre de begrænset valgfri 30 ECTS-point i bachelorfagpak-
ken samt de 60 ECTS-point i det valgfri forløb). 
Filosofi-fagpakken kan kombineres med gymnasiefag i matematik, hvis man benytter 
de valgfri fagelementer indenfor matematik og statistik til at tage Grundkursus i de 
naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) samt yderligere et af de tre kurser Aktuel 
matematik (Aktuel), Matematik i undervisningsmæssig sammenhæng (UvMat) og 
Matematisk modellering (Model). For at få gymnasiefag i matematik skal endnu et af 
disse tre kurser så indgå på kandidatstudiet. Hvis Aktuel eller UvMat indgår på bache-
lorstudiet, skal dette kursus være Model. Hvis Model indgår på bachelorstudiet kan 
det være et vilkårligt af Aktuel og UvMat. Filosofifagpakken kan muligvis også udvi-
des til gymnasiefag i filosofi, som består af alle de 6 kurser udbudt til filosofistudiet 
som er nævnt ovenfor, ved at de resterende filosofikurser inkluderes i (kandidat) ud-
dannelsen. Logik-kurset erstattes dog efter aftale med studienævnet for filosofi af 
LAM samt en prøve i sprogfilosofi eller argumentationsteori på 7.5 ECTS-point. 
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§ 4. Kassogrammer 
 
Stk 1. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i matematik 
(uden specialisering) 
 
3. år, blok 1 3. år, blok 2 3. år, blok 3 3. år, blok 4 
 Mat+andet23o2A-

VtMat:  Videnskabste-
ori for matematiske fag 

Mat3o1234-Bacproj:  Bachelorprojekt i matema-
tik 

  Mat1o3C-SaSt2: Sand-
synlighedsregning og 
statistik 2 

 

 

2. år, blok 1 2. år, blok 2 2. år, blok 3 2. år, blok 4 

    

    

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

Mat1o2A2C-LinAlg: 
Lineær algebra 

Mat1o3A-Geom1: 
Geometri 1 
 

Mat1o4A-An1: 
Analyse 1 
 

Mat1o1C-SaSt1: Sand-
synlighedsregning og 
statistik 1 
 

Mat1o2B-MatM:  Ma-
tematisk metode 

Mat1o3B-Dis1: Intro-
duktion til diskret ma-
tematik og algebra 

Mat1o4B-Alg1: Alge-
bra 1 
 

 
 Obligatorisk   valgfri indenfor 

matematik, statistik 
og DidG  

 Valgfri 

 
Hvis man vil læse matematik med erhvervsprofileringen skal man erstatte Geometri 1 
og Algebra 1 på 1. år med Sandsynlighedsregning og statistik 2 og 3. Geometri 1 og 
Algebra 1 skal så tages på 2. år i stedet (se bilag 3d). 
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Stk. 2. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i matematik 
med specialisering i statistik 
 
3. år, blok 1 3. år, blok 2 3. år, blok 3 3. år, blok 4 
 Mat+andet23o2A-

VtMat:  Videnskabste-
ori for matematiske fag 

Mat3o34C-Bacproj:  Bachelorprojekt i matematik 

   Mat1o4B-Alg1: Alge-
bra 1 
 

 

2. år, blok 1 2. år, blok 2 2. år, blok 3 2. år, blok 4 
  Mat1o3A-Geom1: 

Geometri 1 
 

Mat2o4A-Stok: Stoka-
stiske processer 

Mat2o1C-Sand1: 
Sandsynlighedsregning 
1 

Mat2o2B-Stat1: Stati-
stik 1 

Mat2o3B-Sand2: 
Sandsynlighedsregning 
2 

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 

Mat1o3B-Dis1: Intro-
duktion til diskret ma-
tematik og algebra 

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 indenfor 9-

kassesystemets 
”mat”-kasse  

 Valgfri 
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Stk. 3. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i matematik 
med gymnasiefagpakken 
 
3. år, blok 1 3. år, blok 2 3. år, blok 3 3. år, blok 4 
Andet3v1B-DidG:  
Grundkursus i de na-
turvidenskabelige fags 
didaktik 

Mat+andet23o2A-
VtMat:  Videnskabs-
teori for matematiske 
fag 

Mat1o3C-SaSt2: 
Sandsynlighedsreg-
ning og statistik 2 

Mat23v4A-Hist1: 
Matematikkens histo-
rie 

 Mat23v2B-Model: 
Matematisk modelle-
ring 

Mat3o1234-Bacproj:  Bachelorprojekt i mate-
matik 

 
 Obligatorisk   valgfri med videnskabelig hovedtil-

knytning ”Mat” 

 
1. og 2. år er identisk med den normerede studieplan for bacheloruddannelsen i ma-
tematik. 
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Stk. 4. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i matematik 
med fysikfagpakken 
 
3. år, blok 1 3. år, blok 2 3. år, blok 3 3. år, blok 4 
I lige år  
Mat23v1B-PDL: In-
troduktion til partielle 
differentialligninger 
I ulige år  
Mat23v1B-SDL: Sæd-
vanlige differentiallig-
ninger 

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

Stat1o3C-SaSt2: Sand-
synlighedsregning og 
statistik 2 

Fys2o1C-Fysik 5 
Kvantemekanik 1 

I ulige år 
Mat23v2C-MatFys: 
Matematisk fysik 
I lige år  
Mat23v2C-An2: Ana-
lyse 2 

Fys2o3A-Fysik 8 
Kvantemekanik 2 

Mat3o1234-Bacproj:  
Bachelorprojekt i ma-
tematik 
 

 
2. år, blok 1 2. år, blok 2 2. år, blok 3 2. år, blok 4 
Mat23v1C-MI: Mål og 
integral 
 

I ulige år 
Mat23v2C-MatFys: 
Matematisk fysik 
I lige år  
Mat23v2C-An2: Ana-
lyse 2 

Mat23v3A-KomAn: 
Kompleks funktionste-
ori 

 

Fys1o1B-Fysik 1 Klas-
sisk mekanik 1 og rela-
tivitetsteori 

Fys1o2B-Fysik 2 Klas-
sisk mekanik 2 

Fys1o3B-Fysik 3 Var-
melære og projekt 

Fys1o4B-Fysik 4 Elek-
tromagnetisme 
 

 
 Obligatorisk  Valgfri med videnskabelig hovedtilknytning ”Mat” 

eller ”Fys” 

 
1. år er identisk med den normerede studieplan for bacheloruddannelsen i matematik.
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Stk. 5. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i matematik 
med erhvervsfagpakken 
 
3. år, blok 1 3. år, blok 2 3. år, blok 3 3. år, blok 4 
I lige år  
Mat23v1B-PDL: In-
troduktion til partielle 
differentialligninger 
I ulige år  
Mat23v1B-SDL: Sæd-
vanlige differentiallig-
ninger 

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

 I lige år 
Mat23v4A-NumPDL: 
Numerisk løsning af 
partielle differentiale-
ligninger 
I ulige år 
Dat1o4B-AD:  Algo-
ritmer og datastruktu-
rer 

  Mat3o1234-Bacproj:  Bachelorprojekt i matema-
tik 

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

 Mat1o3B-Dis1: Intro-
duktion til diskret ma-
tematik og algebra 

Mat1o4B-Alg1: Alge-
bra 1 
 

I lige år  
Mat23v1B-PDL: In-
troduktion til partielle 
differentialligninger 
I ulige år  
Mat23v1B-SDL: Sæd-
vanlige differentiallig-
ninger 

  I lige år 
Mat23v4A-NumPDL: 
Numerisk løsning af 
partielle differentiale-
ligninger 
I ulige år 
Dat1o4B-AD:  Algo-
ritmer og datastrukturer 

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

Mat1o2A2C-LinAlg: 
Lineær algebra 

Mat1o3A-Geom1: 
Geometri 1 
 

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 

 
 



Side     af 17 14  

Stk. 6. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i matematik 
med datalogifagpakken 
 
3. år, blok 1 3. år, blok 2 3. år, blok 3 3. år, blok 4 
I ulige år 
Valgfri*  

I lige år 
Mat23v1A-LAM:  Lo-
gik og aksiomatisk 
mængdelære 

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

Mat3o1234-Bacproj:  Bachelorprojekt i matema-
tik 

* Hvis det 3. år ligger et ulige år, kan datalogifagpakken ikke indeholdes i en bache-
loruddannelse på normeret tid idet LAM ikke kan tages før 4. år. Studienævnet kan 
søges om dispensation til at erstatte LAM med et andet relevant kursus eller et læse-
kursus med samme indhold som LAM. 
 
Fagelementer på 2. og 3. år som afhænger af om årstallet er lige eller ulige: 
2.-3. år, blok 1 2.-3. år, blok 2 2.-3. år, blok 3 2.-3. år, blok 4 
I det ulige år 
Mat23v1C-
Dis2&Graf:  Diskret 
matematik 2 og grafte-
ori 

I det ulige år 
Valgfri 

I det ulige år 
Valgfri 

I det lige år 
Mat23v1B-Alg2: Al-
gebra2 

I det lige år 
Mat23v2C-Krypto:  
Kryptografi 

I det lige år 
Valgfri 

 
2. år, blok 1 2. år, blok 2 2. år, blok 3 2. år, blok 4 
Dat1o1B-IP: Introduk-
tion til programmering  

Dat1o2B-OOPD: Ob-
jektorienteret pro-
grammering og design 

Dat1o3B-DBW: Data-
baser og webprogram-
mering 

Dat1o4B-AD:  Algo-
ritmer og datastruktu-
rer 

 
 Obligatorisk  Valgfri 

 
1. år er identisk med den normerede studieplan for bacheloruddannelsen i matematik. 
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Stk. 7. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i matematik 
med teorifagpakken 
 
Der vises ikke separate kassogrammer for alle kombinationerne for teoriretningen. I 
stedet er angivet placeringen af alle de indgående kurser. 
 
 2.+3. år, blok 1 2.+3. år, blok 2 2.+3. år, blok 3 2.+3. år, blok 4 
Ske
ma 
A 

(ββββ) Mat2o1A-
NumSDL: Numerisk 
løsning af sædvanlige 
differentialeligninger 

Mat+andet23o2A-
VtMat:  Videnskabs-
teori for matematiske 
fag 

 (αααα) Mat23v3A-
KomAn: Kompleks 
funktionsteori 
 

I lige år 
(ββββ) Mat23v4A-
NumPDL: Numerisk 
løsning af 
partielle differentia-
leligninger 
 
I ulige år 
(αααα) Mat23v4A-An3: 
Analyse 3 

Ske
ma 
B 

I lige år 
(ββββ)Mat23v1B-PDL: 
Introduktion til parti-
elle differentiallig-
ninger 
I ulige år  
(ββββ) Mat23v1B-SDL: 
Sædvanlige differen-
tialligninger 
 
(γγγγ) Mat23v1B-Alg2: 
Algebra2 

I ulige år 
(γγγγ) Mat23v2B-
ElmTal:  Elementær 
talteori 
  
(δδδδ) Mat23v2B-Top: 
Topologi  

I lige år 
(δδδδ) Mat23v3B-
RepLie: Repræsenta-
tionsteori og Lie-
grupper 
I ulige år 
(δδδδ) Mat23v3B-
Geom2: Geometri 2 
 
(γγγγ) Mat23v3B-Alg3: 
Algebra 3  

I lige år 
(γγγγ) Mat23v4B-
AlgTal:  Algebraisk 
talteori 
I ulige år 
(γγγγ) Mat23v4B-
AlgGeo: Algebraisk 
geometri 

Ske
ma 
C 

Mat23v1C-MI: Mål 
og integral 
 

Mat23v2C-An2: 
Analyse 2 
 
I lige år 
(γγγγ) Mat23v2C-
Krypto:  Kryptografi 

Mat1o3C-SaSt2: 
Sandsynlighedsreg-
ning og statistik 2 
 
Mat3o1234-Bacproj:  
Bachelorprojekt i 
matematik 

Mat3o1234-Bacproj:  
Bachelorprojekt i 
matematik 

 
 Obligatorisk 

På 2. eller 3. år 
 Begrænset valgfri 

efter forskrifterne 
nedenfor 

 
På 2.-3. år skal man have MI, An2 samt mindst 2 af følgende kombinationer 
(αααα) KomAn, An3. 
(ββββ) 2 af SDL, PDL, NumSDL, NumPDL. 
(γγγγ) Alg2, Alg3 og 2 af Algeo, AlgTal, ElmTal, Krypto. 
(δδδδ) Topologi samt Geom2 eller RepLie. 
Hvis (αααα) eller (ββββ) vælges skal enten (γγγγ) eller (δδδδ) også vælges. 
Bachelorprojektet skal ligge på 3. år, men det kan evt. ligge helt i blok 4. Det er ikke 
bundet til skemagrupperne og kan lægges som det ønskes. 
 
1. år er identisk med den normerede studieplan for bacheloruddannelsen i matematik  
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Stk. 8. Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i matematik 
med filosofifagpakken 
 
3. år, blok 1 3. år, blok 2 3. år, blok 3 3. år, blok 4 
Valgfri matematik eller 
statistik eller DidG 

Mat23v-2B-Model: 
Matematisk modelle-
ring 

Mat3o1234-Bacproj:  Bachelorprojekt i matema-
tik 

 
Fagelementer på 2. og 3. år som afhænger af om årstallet er lige eller ulige: 
2.-3. år, blok 1 2.-3. år, blok 2 2.-3. år, blok 3 2.-3. år, blok 4 
I det lige år 
Mat23v1A-LAM:  Lo-
gik og aksiomatisk 
mængdelære 

I det lige år 
Mat+andet23o2A-
VtMat:  Videnskabste-
ori for matematiske fag 

I det lige år 
Mat1o3A-Geom1: 
Geometri 1 

I det lige år 
Mat23v4A-Hist1: Ma-
tematikkens historie 

I det ulige år 
Teoretisk filosofi 

I det ulige år 
Det 20. århundredes filosofi eller 
Analytisk sprogfilosofi 

 
2. år, blok 1 2. år, blok 2 2. år, blok 3 2. år, blok 4 
Filosofihistorie, forår Filosofihistorie, efterår 

 
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 

Mat1o3B-Dis1: Intro-
duktion til diskret ma-
tematik og algebra 

Mat1o4A-An1: 
Analyse 1 
 

Mat1o1C-SaSt1: Sand-
synlighedsregning og 
statistik 1 
 

Mat1o2B-MatM:  Ma-
tematisk metode 

Mat1o3C-SaSt2: Sand-
synlighedsregning og 
statistik 2 

Mat1o4B-Alg1: Alge-
bra 1 
 

 
 
 Obligatorisk   valgfrit med videnskabelig hovedtil-

knytning ”Mat” (med kurser indike-
ret som supplerer filosofifagpakken 
til en gymnasiefagpakke) 
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§ 5. Det faste udbud rettet mod uddannelsen 
 
 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
3. år Mat3o1234-Bacproj: 

Bachelorprojekt i matema-
tik [15pt] 
Andet3v1234-Virkproj : 
Virksomhedsprojekt i 
matematik [15pt] 
Mat123v1234-VejledBac: 
Selvstudium under vejled-
ning i matematik [efter 
aftale] 
Andet3v1B4A-DidG: 
Grundkursus i de naturvi-
denskabelige fags didaktik 
{1 års studier} 
Mat45o1A-StatØ2 

Mat3o1234-Bacproj: 
Bachelorprojekt i matema-
tik [15pt] 
Andet3v1234-Virkproj : 
Virksomhedsprojekt i 
matematik [15pt] 
Mat123v1234-VejledBac: 
Selvstudium under vejled-
ning i matematik [efter 
aftale] 
Mat3v2B-DidMat   
{DidG} 
 

Mat3o1234-Bacproj: 
Bachelorprojekt i matema-
tik [15pt] 
Andet3v1234-Virkproj : 
Virksomhedsprojekt i 
matematik [15pt] 
Mat123v1234-VejledBac: 
Selvstudium under vejled-
ning i matematik [efter 
aftale] 
 

Mat3o1234-Bacproj: 
Bachelorprojekt i matema-
tik [15pt] 
Andet3v1234-Virkproj : 
Virksomhedsprojekt i 
matematik [15pt] 
Mat123v1234-VejledBac: 
Selvstudium under vejled-
ning i matematik [efter 
aftale] 
Andet3v1B4A-DidG: 
Grundkursus i de naturvi-
denskabelige fags didaktik 
{1 års studier} 
 

Mat23v1B-Alg2 {Alg1}  
Mat23v1C-MI  {An1, 
SaSt1} 
Mat23v1B-Top {MatM, 
An1} 
 

Mat23o2A-TværfagMat 
{UvMat,UvFagB} 
Mat+andet23o2A-VtMat  
{2 års studier} (Flyttet til 
3A i 2008-9) 
Mat23v2B-Model {An1}  
Mat23v2C-An2 {MI} 

Mat23v3A-KomAn  
{An1}  
Mat23v3B-Alg3 {Alg2}  
 

Mat23v4A-An3 {KomAn, 
An2} 
Mat23v4A-Hist1 {An1, 
Alg1, SaSt2, Geom1} 
 

Kun lige årstal 
Mat23v1A-Aktuel  {An1, 
Alg1, SaSt1, Geom1} 
Mat23v1A-LAM  {An1, 
Alg1} 
Mat23v1B-PDL {An1}  

Kun lige årstal 
Mat23v2C-Krypto  {Alg2} 
(Flyttet til 3C i 2008-9) 
 

Kun lige årstal 
Mat23v3B-RepLie {Alg2, 
An2} 
 

Kun lige årstal 
Mat23v4A-NumPDL 
{NumSDL}  
Mat23v4B-AlgTal  {Alg2}  

2.-3. 
år 

Kun ulige årstal 
Mat23v1A-UvMat  {An1, 
Alg1, SaSt1, Geom1} 
Mat23v1A-Dis2&Graf  
{Dis1, Alg1 \/ DatAD} 
Mat23v1B-SDL {An1}  

Kun ulige årstal 
Mat23v2B-ElmTal  
{Alg2}  
Mat23v2C-MatFys {Li-
nalg} (Udbydes også i 
2008-9) 
 

Kun ulige årstal 
Mat23v3B-Geom2 {An1, 
Geom1} 
 

Kun ulige årstal 
Mat23v4B-AlgGeo 
{Alg2}  

2. år Mat2o1A-NumSDL 
{An1} 
Mat2o1C-Sand1 {An1, 
SaSt1} 

Mat2o2B-Stat1 {SaSt2, 
Sand1} 

Mat2o3B-Sand2 {Sand1} Mat2o4A-Stok {SaSt3, 
Sand2} 
Mat2o4B-Stat2 {SaSt3, 
Stat1, Sand2} 

1. år  Mat1o1A1C-MatIntro  
Mat1o1C-SaSt1 
{MatIntro(s)} 

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

Mat1o3A-Geom1 {MatM}  
Mat1o3B-Dis1 {MatM}  
Mat1o3C-SaSt2 
{SaSt1,Linalg} 

Mat1o4A-An1 {MatM \/ 
OK1} 
Mat1o4B-Alg1 {Dis1}  
Mat1o4C-SaSt3 {SaSt2} 

Alle fagelementer er på 7,5 ECTS-point medmindre andet er angivet i firkantede parenteser. 
Fagelementer i { }  er forudsætninger for det foranstående fagelement. ”(s)” efter en forudsætning angiver at fagelementet skal 
følges senest samtidig. 

 


