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Kandidatprogrammet i matematik i Uppsala passar dig som

har ett starkt intresse för matematik. Du får en djupare

förståelse för matematiken och lär dig inte bara hur man

räknar utan också vad som finns bakom formlerna. Om du till

exempel alltid har undrat varför det är farligt att dela med

nollan kommer du här att få reda på svaret.

Matematik har fascinerat människor i alla tider och kan liknas vid ett språk som hjälper oss att förstå vår komplexa värld.

Matematiken spelar en central roll inom allt från datavetenskap, modern teknik och naturvetenskap till nyare områden som

finansiell matematik och biostatistik. 

 

Matematik är inte bara vetenskapens språk utan också ett fristående forskningsämne som ständigt expanderar. På

kandidatprogrammet i matematik i Uppsala har du möjlighet att studera många olika matematiska inriktningar och får därmed en

stadig grund att stå på oavsett om du väljer att fortsätta studera eller ge dig ut i arbetslivet.

OM PROGRAMMET

Sedan nittotalet har den matematiska forskningen i Uppsala växt och förgrenat sig inom ett stort antal olika fält. Forskningens

mångfald avspeglar sig även i våra matematikprogram. På kandidatprogrammet i matematik erbjuder vi ett brett urval av kurser

inom många aktuella matematiska områden. 

 

Många möjligheter 

Under de första två åren får du en god matematisk grund. Du lär dig bland annat om oändligheten och hur du kan räkna med tal i

flera dimensioner. Du får även baskunskaper i programmering och beräkningsvetenskap och lär dig att lösa svåra matematiska

problem med dator. Det tredje året har ett friare upplägg som ger dig möjlighet att läsa fördjupningskurser efter intresse. 

 

Du kan välja att fördjupa dig i olika typer av matematisk teori eller att använda matematik för att lösa konkreta problem. Ett

exempel på matematisk teori som också har konkreta tillämpningar är dynamiska system. De är mycket intressanta som

forskningsämne, samtidigt som de är användbara inom allt från väderprognoser till sociologisk forskning.   

 

Utbildningens bredd och matematiska substans kommer att ge dig värdefulla kunskaper i modern matematik och en hög

konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Du kommer dessutom att få behörighet till flera masterprogram, i bland annat matematik,

finansiell matematik, bioinformatik, tillämpad beräkningsvetenskap och matematisk statistik. 

 

Goda utsikter 

Tack vare matematikens allmängiltighet är den användbar inom såväl teknik och naturvetenskap som det samhällsvetenskapliga

området. Eftersom datorer blir allt bättre på att hantera stora mängder information behöver de som ska tolka informationen besitta

stor matematisk kompetens. Med tanke på att det fortfarande är relativt ovanligt med djupa matematikkunskaper i samhället

http://www.math.uu.se/forskning/denis-navier-stokes/


UPPLÄGG

KURSER INOM PROGRAMMET

År 1 

Matematik, 60 hp (varav 5 hp i beräkningsvetenskap) 

Extra fördjupningskurser i matematik 

 

År 2 

Matematik, 45 hp (varav 15 hp matematisk statistik) 

Data- och beräkningsvetenskap, 15 hp 

 

År 3 

Valfria kurser i matematik och andra ämnen (till exempel algebraiska strukturer, logik, differentialgeometri, regressionsanalys, tillämpad

matematik, beräkningsvetenskap, databasteknik, matematikens historia, finansiell matematik), 45 hp 

Examensarbete i matematik, 15 hp 

 

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet. 

KARRIÄR

Om du inte vet vad matematiker jobbar med beror det förmodligen på att de flesta matematiker i arbetslivet har andra titlar, till exempel

aktuarie, analytiker, data scientist, chef, IT-specialist. 

 

De flesta studenter som tar kandidatexamen i matematik i Uppsala läser vidare på något masterprogram. Tack vare att matematiken är

användbar inom många områden ger en kandidatexamen i matematik behörighet till ett stort antal masterprogram, både i Sverige och i

övriga Europa. Majoriteten av dem som tar en masterexamen i matematik väljer att jobba utanför akademin, medan en mindre andel

fortsätter till doktorandstudier och satsar på en forskarkarriär.  

 

Bland dem som väljer arbetsmarknaden utanför universitetet är det vanligaste yrket aktuarie. Vidare arbetar många som olika typer av

analytiker, till exempel finansanalytiker, riskanalytiker, kvantitativ riskanalytiker, business analyst, technical business analyst. En annan titel

som förekommer bland våra alumner är technical support engineer. Ett relativt nytt yrke som börjar bli vanligare är data scientist. Det finns

även många som arbetar med signalbehandling, systemutveckling, statistik och biostatistik.   

 

Våra alumner finns inom organisationer som Spp, Swedbank, Scandia liv, Statistiska centralbyrån, Elekta, Uppsala Clinical Research,

Regionalt cancercentrum, Max Matthiessen, Prover, Försvaret, First Derivatives, Accenture, Qliro, ÅF, Göteborg Energi och så vidare.

kommer du som läser matematik på universitetsnivå att få mycket goda möjligheter att arbeta inom många olika branscher.

Prognoser talar för att matematisk kompetens kommer att bli ännu mer eftertraktad i framtiden.  
 

Några av de områden där matematik spelar en central roll är försäkringsmatematik, bildanalys, medicinsk forskning, finans,

signalbehandling, sökoptimering, kryptering och datavetenskap. Ett annat växande fält är datorstödd bevisföring, där forskare

använder programmeringskod för att konstruera matematiska bevis.

EXAMEN

Programmet leder till en naturveten skaplig kandidatexamen med matematik som huvudområde.

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen sker dels i stora före läsningar där läraren går igenom och för klarar teori, dels i lektioner där du löser

övningsuppgifter och får tillfälle till diskussion och frågor. Det är vanligt med inlämningsuppgifter, oftast frivilliga som ger bonus

till tentamen. På datakurserna är det vanligt med obligatoriska programmeringsuppgifter. Under tredje året gör du ett självständigt

examensarbete.

STUDERA UTOMLANDS

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att åka på utbyte till en mängd universitet över hela världen. Matematiska

institutionen har dessutom utbytesavtal med ett antal universitet som är särskilt bra på matematik, i länder som Frankrike,

Tyskland och Irland.

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/studieplan/?planId=1021&pKod=TMA1K
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