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De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående 
love og bekendtgørelser samt senere ændringer til disse. 
 
Lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 om universiteter (Universitetsloven). 
 
Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
(Uddannelsesbekendtgørelsen). 
 
Bekendtgørelse nr. 52 af 28. januar 2009 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne (Adgangsbekendtgørelsen). 
 
Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser 
(Eksamensbekendtgørelsen). 
 
Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved 
universitetsuddannelser (Karakterbekendtgørelsen). 
 
Studieordningen fastsættes i henhold til § 67 i Uddannelsesbekendtgørelsen, § 33 i 
Eksamensbekendtgørelsen og § 19 i Karakterbekendtgørelsen.  
 
Studieordningen suppleres med Københavns Universitets og Det Naturvidenskabelige Fakultet på 
Københavns Universitets regler på alle områder som ikke ifølge ovenstående love og bekendtgørelser er 
reguleret af studieordningen. En del af disse regler er beskrevet i uddannelsesreglerne ved Det 
Naturvidenskabelige Fakultet. 
 
Matematik-økonomi-uddannelsen og denne studieordning hører under Studienævnet for 
Kandidatuddannelserne ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, herefter 
benævnt studienævnet, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. 
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§ 1. Titel 
Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi leder frem til en kandidatgrad i matematik-økonomi med 
betegnelsen Cand.scient. oecon. På engelsk Master of Science (MSc) in Mathematics-Economics. 
 
§ 2. Uddannelsernes varighed 
Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point svarende til 2 års fuldtidsstudium. 
 
Stk. 2. Den samlede studietid (bevilget orlov medregnes ikke) kan ikke overstige 3 år (36 måneder). 
Følges tofagskompetenceprofilen med et tilvalg inden for humaniora, samfundsfag eller idræt tillægges 
der 6 måneder. For overgangsregler, sanktioner og nærmere regler om, hvordan den samlede studietid 
opgøres, henvises til Fakultetets Uddannelsesregler. 
 
§ 3. Uddannelsens mål og kompetencebeskrivelse 
Kompetencer: 
En kandidat i matematik-økonomi opnår kompetence til at kunne: 

• strukturere en undersøgelse af åbne økonomiske spørgsmål, 
specielt af økonometrisk eller finansieringmæssig karakter  

• videreudvikle og tilpasse økonomiske og  statistiske modeller  
til konkrete problemer 

• gennemføre selvstændig, stringent bevisførelse 
• selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.  

 
Færdigheder: 
En kandidat i matematik-økonomi opnår færdigheder til at kunne: 

• læse og forstå økonomisk og statistisk originallitteratur 
• formidle og kommunikere økonomiske og matematiske spørgsmål og 

problemstillinger på videnskabeligt grundlag 
• redegøre mundtligt og skriftligt for undersøgelser af åbne 

økonomiske problemer 
 
Viden: 
En kandidat i matematik-økonomi 

• har gennem kurser og projektarbejde tilegnet sig viden på 
højt niveau inden for udvalgte forskningsaktive områder inden 
for økonomi og statistik 

• En kandidat i matematik-økonomi kan på et videnskabeligt niveau 
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reflektere over matematiske metoder til analyse og løsning af 
økonomiske spørgsmål 

 
§ 4. Adgangskrav 
Stk.1. Ansøgere med en bachelorgrad i matematik-økonomi fra Københavns Universitet kan optages på 
kandidatuddannelsen i matematik-økonomi.  
 
Stk. 2. Ansøgere med en bachelorgrad i matematik-økonomi fra øvrige universiteter i Danmark og 
Norden kan optages på kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. 
 
Stk. 3. Ansøgere med en bachelorgrad i forsikringsmatematik, statistik eller matematik kan optages, hvis 
deres bacheloruddannelse indeholder:  
 

• kurser i mikroøkonomi, svarende til mindst 15 ECTS 
• kurser i makroøkonomi, svarende til mindst 15 ECTS 
• kurser i finansiering, svarende til mindst 7.5 ECTS 
• kurser i statistik på målteoretisk grundlag, mindst 15 ECTS 

 
Stk. 4. Ansøgere med en bachelorgrad inden for naturvidenskab eller et økonomisk fag kan optages, 
hvis deres bacheloruddannelse indeholder: 
 

• kurser i matematisk analyse, inkl. målteori, mindst 22.5 ECTS 
• kurser i lineær algebra, svarende til mindst 7.5 ECTS 
• kurser i mikroøkonomi, svarende til mindst 15 ECTS 
• kurser i makroøkonomi, svarende til mindst 15 ECTS 
• kurser i finansiering, svarende til mindst 7.5 ECTS 
• kurser i statistik på målteoretisk grundlag, mindst 15 ECTS 

 
Stk. 5. Studerende med en ikke-nordisk bachelorgrad skal kunne dokumentere engelskkundskaber 
svarende til IELTS test, score minimum 6.5 eller TOEFL test, scores minimum 213 (computer based) 
eller 550 (paper based) eller 79 (internet based). 
 
Stk. 6. Fra 2011 skal ansøgere med en nordisk bachelorgrad have engelsk på minimum gymnasialt B-
niveau. 
 
Stk. 7. Fakultetet kan desuden optage ansøgere, som efter en konkret faglig vurdering har 
uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med kravene i stk. 1-6. 
 
Prioriteringskriterier 
Ansøgere med en bachelorgrad i matematik-økonomi fra Københavns Universitet er sikret adgang til 
kandidatuddannelsen ved først mulige optag efter opnåelse af bachelorgraden.  
 
Næsthøjst prioriteret har øvrige bachelorer i matematik-økonomi. 
 
Dernæst prioriteres bachelorer i matematik, statistik eller forsikringsmatematik, der i øvrigt opfylder 
adgangskravene. 
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Herefter prioriteres der efter ansøgernes samlede antal ECTS-point inden for det faglige område og de 
opnåede karakterer.  
 
§ 5. Uddannelsens struktur og indhold  
Uddannelsen består af konstituerende fagelementer på 90 ECTS-point inklusive specialet inden for en 
generel profil og 30 ECTS-point valgfri fagelementer. 
 
Stk. 2. Kompetenceprofil 
 
Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi tilbyder følgende kompetenceprofil: 
 

• Generel profil i matematik-økonomi 
 
Stk. 2.1. Generel profil 
 
Den generelle profil inden for faget består af: 
 

• Obligatoriske kurser: 
 Statistik Ø2, StatØ2, blok 1 
 Makroøkonomi 3, MakØk3, blok 2 

             Mikroøkonomi 3, MikØk3, blok 3 
             Finance 2, Fin2, blok 4 
             i alt 30 ECTS-point 
 

• Valgfrie kurser inden for fagområdet (begrænset valgfrie kurser), 30 ECTS-point. 
 

• Valgfrie kurser, 30 ECTS-point. 
 

• Speciale, 30 ECTS-point.  Specialet skal skrives i tilknytning til fagelementer på mindst 7.5 
ETCS-point, som ligger ud over den obligatoriske del af bacheloruddannelsen. 

 
 
Stk 2.1.1. Godkendte begrænset valgfrie kurser: 
 
Kontinuerttidsfinansiering, FinKont, blok 2 
Continuous-time finance 2, FinKont2, blok 3 
Operationsanalyse 2, OR2, blok 4 
 
Herudover alle udbudte kandidatkurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet i matematik, statistik, 
forsikringsmatematik og i økonomi, kandidatkurser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i økonomi 
eller andre af studienævnet godkendte kurser uden for Det Naturvidenskabelige Fakultet. 
 
Kurserne er beskrevet i lektionsplanen i SIS og kan ændres pr. 1. september efter godkendelse af 
dekanen.  
 
Stk. 3. Valgfri fagelementer. Valgfri fagelementer er kurser, projekter eller andre fagelementer på 
mindst kandidatniveau. 
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Udbuddet af valgfri fagelementer fremgår af gældende kursuskatalog i SIS eller tilsvarende. 
 
Stk. 4. Andre fagelementer. Det er muligt at tage bachelorkurser på kandidatuddannelsen, såfremt det 
vurderes, at der er tale om såvel faglig som personlig progression. Desuden kan bachelorkurser som 
udgangspunkt kun godkendes, hvis der er tale om redskabskurser fra et andet fagområde end 
uddannelsens centrale fag og/eller de udgør en forudsætning for specialearbejdet. 
 
Omfanget af bachelorkurser på kandidatuddannelsen må højst udgøre 15 ECTS-point. 
 
Godkendelse af bachelorkurser gives af studienævnet efter ansøgning fra den studerende vedlagt 
eventuel anbefaling fra specialevejleder. 
 
Stk. 4.2. Virksomhedsprojekt. Den valgfri del af kandidatuddannelsen kan indeholde et 
virksomhedsprojekt efter regler på fakultetets hjemmeside.  
 
Stk. 4.3. Andre projekter. Andre projekter kan have omfang på 7,5 eller 15 ECTS-point, idet 
studienævnet dog kan give dispensation til, at der gennemføres projekter af mindre omfang, hvis den 
studerende ifølge studieplanen mangler eller kommer til at mangle mindre end 7,5 ECTS-point for at 
afslutte sin uddannelse.  
 
Den samlede belastning af projekter må højest udgøre 15 ECTS-point.  
 
Stk. 4.4. Merit. Studienævnet kan ansøges om, at gennemførte fagelementer fra en dansk eller 
udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres til den studerendes uddannelse.  
Der skal ikke søges om meritoverførsel af kandidatkurser på det Naturvidenskabelige Fakultetet i 
matematik, statistik, forsikringsmatematik og økonomi eller af kandidatkurser på Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet i økonomi, hvis disse skal overføres til den valgfri eller den begrænset 
valgfri del af uddannelsen. Ligeledes skal der ikke søges om meritoverførsel af fagelementer på 
kandidatniveau rekvireret til uddannelser på Det Naturvidenskabelige Fakultet, hvis disse skal overføres 
til den valgfri del af uddannelsen. 
 
§ 6. Kandidatspecialet 
Specialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet 
med et fagligt afgrænset emne. Specialet er på 30 ECTS-point. 
 
Specialet kan påbegyndes 4 gange årligt til blokstart, dog tidligst efter den studerende har deltaget i 
prøver svarende til 15 ECTS-point.  
 
Specialet kan laves samtidigt med at der følges kurser, dog skal de sidste 15 ECTS-point af specialet 
placeres i sidste blok af den toårige kandidatuddannelse. 
 
Der afholdes under specialet mindst et kollokvium, typisk over specialets emnefelt. Afholdelse af mindst 
et kollokvium er en betingelse for at kunne aflevere specialet. 
 
Stk. 2. Vejleder. Vejleder for specialet skal være fastansat ved Det Naturvidenskabelige Fakultet eller 
ved Økonomisk Institut ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Specialearbejdet kan udføres ved 
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andre institutter på Københavns Universitet, ved et andet universitet eller ved en offentlig eller privat 
forskningsinstitution/virksomhed (ekstern institution).  
 
Såfremt specialet udføres ved en ekstern institution, skal den studerende tildeles en intern vejleder ved et 
af fakultetets institutter og en ekstern vejleder ved den eksterne institution. Den interne vejleder har i 
forhold til institutlederen det formelle ansvar for kvaliteten af specialevejledningen og fungerer som 
eksaminator. Den eksterne vejleder medvirker sammen med den interne vejleder ved tilrettelæggelsen af 
specialestudiet og kan deltage i eksamenen som observatør. 
 
Stk. 3. Gruppespecialer. Specialet kan udføres i grupper. Såfremt specialet udføres i gruppe, skal den 
enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, sådan at det sikres, at en individuel bedømmelse finder 
sted, og det mundtlige forsvar skal finde sted efter retningslinjerne i Eksamensbekendtgørelsen og 
fakultetets uddannelsesregler. 
 
Såfremt manuskripter og publicerede artikler med flere forfattere vedlægges specialerapporten som 
bilag, skal der foreligge (med)forfattererklæringer, der tydeliggør omfanget af den studerendes bidrag til 
det fælles arbejde. 
 
Stk. 4. Rapport og eksamen. Specialerapporten forsynes med et resumé på dansk og engelsk. For danske 
studerende indgår både den danske og den engelske version i den samlede eksamensbedømmelse; for 
udenlandske studerende indgår kun den engelske version. 
 
Afhandlinger/publicerede artikler kan indgå som en del af specialerapporten.  
 
Specialet afsluttes med en todelt individuel eksamen, der dels består af udarbejdelse af en skriftlig 
specialerapport og dels en efterfølgende mundtlig præsentation/forsvar heraf. Det mundtlige forsvar skal 
afholdes senest to måneder efter indlevering af specialerapporten, og karakterbedømmelse skal ske 
samme dag som afholdelsen af specialeforsvaret. 
 
Specialerapporten og den mundtlige eksamen bedømmes samlet, og der gives én karakter efter 7-
trinsskalaen og med ekstern censur.  
 
Specialerapporten og dens referencer udgør pensum ved specialeeksamen.  
 
Stk. 5. Specialekontrakten. Ved specialestudiets start skal den studerende indgå en specialekontrakt med 
vejleder, studieleder og institutleder. Institutlederen skal alene underskrive specialekontrakten, såfremt 
denne indgås på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Kontrakten findes på fakultetets hjemmeside. 
Reglerne for indgåelse af specialekontrakt, brug af eksamensforsøg ved overskridelse af den fastsatte 
afleveringsfrist samt mulighed for dispensation til forlængelse fremgår af fakultetets hjemmeside. 
 
§ 7. Eksamen 
Vurdering af formidling. Hvis stavning, formulering og formidling er af en sådan karakter, at 
bedømmelsen vanskeliggøres, kan der trækkes ned i den faglige vurdering svarende til et trin på 
karakterskalaen. Hvis bedømmelsen umuliggøres, gives afhængigt af bedømmelsesformen den laveste 
karakter på karakterskalaen eller ikke bestået. 
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Stk. 2. Vægtning af deleksamener. Hvis eksamen i ét fagelement består af to eller flere delprøver, er det 
angivet i lektionsplanen under beskrivelsen af fagelementet, hvordan delprøverne vægtes, om alle 
delprøver skal bestås hver for sig, og om der er specifikke karakterkrav til delprøverne, samt hvis alle 
delprøver skal bestås i samme eksamenstermin.  
 
Stk. 3. Gennemsnit. Der udregnes ikke gennemsnitskarakter for den samlede kandidatuddannelse. 
 
Stk. 4. Særlige prøvevilkår. Efter ansøgning til studienævnet senest 2 måneder inden eksamens 
afholdelse, tilstræbes det at tilbyde studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, at 
eksamensforholdene tilpasses, hvis det er nødvendigt for at sidestille sådanne studerende med andre i 
prøvesituationen, og forudsat at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af prøveniveauet. 
 
Stk. 5. Reeksamen. Studerende, der har deltaget i en ordinær eksamen uden at bestå, har mulighed for at 
gå til reeksamen i samme eksamenstermin. Tilsvarende gælder for studerende, der har været forhindret i 
at deltage i eksamen på grund af sygdom. Se fakultetets regler om eksamen på 
uddannelseshjemmesiden. 
 
§ 8. Dispensation 
Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, 
der alene er fastsat af universitetet.  
 
§ 9. Ikrafttræden m.v. 
Studieordningen gælder for alle studerende som ved ikrafttræden er indskrevet på uddannelserne ved 
begyndelsen af studieåret 2009-2010 eller senere. 
 
Stk. 2. Studieordningen kan ændres en gang om året således, at ændringerne træder i kraft ved studieårs 
start. Ændringer skal godkendes af dekanen. 
 
Stk. 3. Studerende, der overflyttes til denne studieordning, meritvurderes efter individuel bedømmelse. 
 


