
 
Overgangsregler for kandidatuddannelsen 

i 
 Matematik 

 
Overgangsregler for kandidatuddannelsen i Matematik omhandler de ændringer, der foretages på 
uddannelsen og som kan have betydning for studerende, der er optaget før en ændring træder i kraft. 
 
Overgangsreglerne kan derfor løbende blive opdateret 
 
 
Overgangsordning 2009-2010 
 
Kategorisering af bachelor- og kandidatkurser 
Pr. 1. september 2010 træder der en ny studieordning i kræft for kandidatuddannelsen i matematik, 
og den vil være gældende for alle studerede, der optages pr. 1. september 2010 og frem. 
Hovedændringen i den nye studieordning er, at enkelte kurser, der tidligere kunne følges på 
kandidatuddannelsen, nu er kategoriseret som bachelorkurser, og dermed kun under helt særlige 
omstændigheder kan indgå i kandidatuddannelsen.  
 
Helt konkret handler det om følgende kurser: 
 

• Algebra 2 (Alg2) 
• Analyse 2 (An2) 
• Mål og integralteori (MI) 
• Topologi (Top) 

 
Konsekvensen af ændringen i kursernes kategorisering er, at studerende, der optages på 
kandidatuddannelsen i matematik, kan mangle faglige forudsætninger til at følge kurser på 
kandidatuddannelsen – faglige forudsætninger som de fire ovenstående bachelorkurser kan give.  
 
Overgangsordning 
Kandidatstudienævnet har besluttet at fastsætte en overgangsordning, der tilgodeser de studerende, 
der som konsekvens af den nye studieordning vil mangle faglige forudsætninger ved et kommende 
optag på matematik. 
 
Overgangsordningen består af en udvidet dispensationsmulighed til at lade bachelorkurser indgå 
som en del af kandidatuddannelsen i matematik. Overgangsordningen gælder for studerende, der 
bliver optaget på kandidatuddannelsen i matematik i studieåret 2010/11, og betyder, at denne 
gruppe af studerende kan følge bachelorkurser svarende til 15 ECTS-point uden, at der er særlige 
omstændigheder. Dog er det kun følgende bachelorkurser, der indgår i overgangsordningens 
udvidet dispensationsmulighed:  
  

• Algebra 2 (Alg2) 
• Analyse 2 (An2) 
• Mål og integralteori (MI) 
• Topologi (Top) 

 
Overgangsordningen betyder, for den nævnte gruppe af studerende, at der ikke skal søges om 
individuel dispensation hos Kandidatstudienævnet, men at der med overgangsordningen er givet 
tilladelse til, at denne gruppe af studerende kan tilmelde sig to af de fire kurser. 
 
Overgangsordningen gælder til og med udgangen af januar 2012. 


