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Nye studieprogram ved Matematisk institutt 
Matematisk institutt ber med dette om å få legge ned Bachelorprogrammet i matematiske fag 
med 45 studieplasser. Instituttet ber samtidig om å få opprette et bachelorprogram i 
matematikk med 15 studieplasser, et bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi 
(MINDTEK) med 20 studieplasser og et bachelorprogram i statistikk og 
forsikringsmatematikk med 10 studieplasser. Videre ber instituttet om å få opprette et 
integrert masterprogram/profesjonsstudium i aktuarfag med 10 studieplasser.  
 
Det er to hovedgrunner til å foreslå nye studieprogram ved Matematisk institutt: Instituttet bør 
produsere langt flere studenter både på bachelor- og masternivå med stor faglig tyngde i 
matematikk og statistikk. Den andre hovedgrunnen er at økt studieproduksjonen vil kunne gi 
betydelig økte inntekter til instituttet.  
 
Instituttet har forberedt denne saken i hele 2013, og har vært i god dialog med dekanatet og 
studieadministrasjonen på fakultetet underveis. Videre har det vært en lang intern prosess 
med utarbeiding av studieplaner, tekster til studiebrosjyrer og høringer. Studieplanene og 
tekstene har vært behandlet i gruppemøter, i programstyret, i ledergruppen og i  
instituttrådet 20.09.2013. I rådsmøtet fikk instituttleders forslag til vedtak full tilslutning, se 
vedlegg med begrunnelse og forslag til vedtak.  
Programbeskrivelsene er vedlagt.  
 
Matematisk institutt og fakultetet trenger langt flere studenter med god bakgrunn i 
matematiske fag og ber om at Studieprogrammene blir opprettet slik at de kan startes opp fra 
høsten 2014. 
 
Vennlig hilsen 
 
Jarle Berntsen 
instituttleder Marie Skorpa Nilsen 
 administrasjonssjef 

Referanse Dato 

2013/9703-MARNI 27.09.2013 
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MATEMATISK INSTITUTT 
          SAK 5 
          Rådsmøte 20.09.2013 
 
 
 

A) NEDLEGGELSE AV DAGENS BACHELORPROGRAM 
B) OPPRETTELSE AV NYE BACHELORPROGRAM  
C) OPPRETTELSE AV INTEGRERT MASTERGRAD/PROFFESJONSSTUDIUM I AKTUARFAG 

__________________________________________________________________________________ 
 
Begrunnelse fra instituttleder. 
 
Det er to hovedgrunner til å foreslå nye studieprogram ved  
matematisk institutt:  
 
1. Instituttet bør produsere langt flere studenter både på bachelor- og masternivå med stor faglig 
tyngde i matematikk og statistikk. Det er en meget viktig del av samfunnsoppdraget.  
 
Etter innføringen av Bachelorprogram ved UiB har Matematisk institutt hatt et bachelorprogram i 
matematiske fag som er felles for hele instituttet. Det er 45 studieplasser på programmet. I de siste 
år har det vært omlag 45 søkere til programmet mens omlag 30 studenter har møtt til studiet.  
 
Det er svært variabel søknad til masterprogrammene ved matematisk institutt. Til 
masterprogrammet i statistikk er det meget god søknad og for gruppen i statistikk med 6 faste 
vitenskapelig tilsatte er veiledningskapasitet en utfordring.  
Til masterprogrammet i matematikk (ren matematikk) er det generelt liten søknad og fra 1 til 4 
utdannede mastergradskandidater per år. Søknaden til masterprogrammet i anvendt og 
beregningsorientert matematikk har vært svært variabel og fra 4 til 15 mastergradskandidater har  
vært utdannet per år i de senere år, med nedgang i det siste.  
 
Både fagevalueringen i matematikk fra 2012 og den nasjonale oppfølgingsplanen påpeker 
betydningen av matematiske fag på stadig flere områder av samfunnet. Den store etterspørselen 
etter kandidater med god bakgrunn i matematikk og statistikk bekrefter også dette.  
 
Instituttet ønsker derfor langt sterkere søkning til både bachelorprogram og masterprogram i 
matematiske fag. Det bør komme langt flere enn 45 søkere til program på bachelornivå slik at 
studieplassene kan fylles med gode studenter. Gjennomføringen på bachelornivået må forbedres  
og rekrutteringen til alle våre mastergradsprogram må styrkes.  
 
 
2. Uten økte inntekter i årene framover vil det bli vanskelig å få budsjettene til å gå i balanse. En 
viktig del av inntektene er resultatbaserte inntekter (RB) og disse er knyttet til studieprogram og 
studieproduksjon. Styrking av studiesiden og studieproduksjonen vil kunne gi betydelig økte  
inntekter til instituttet.  
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Utgifter og inntekter til instituttet må være i balanse. I år med full tilsetting i alle vitenskapelige 
stillinger vil utgiftene være omlag 2MNOK større enn inntektene. Ledighet og uventede inntekter har  
likevel gjort at regnskapene har gått i pluss eller i balanse de siste år. Med fulltallighet i de 
vitenskapelige stillinger bør inntektene økes betydelig for å sikre at det lyses ut nye stillinger etter de 
som går av i årene som kommer, og instituttet ønsker også å øke antallet vitenskapelige tilsatte.  
En måte å øke inntektene på er å fylle alle studieplassene vi har og senere arbeide for å øke antallet 
studieplasser. Et regnestykke basert på dagens RB modell viser at 20 ekstra bachelorstudieplasser, 
forbedret gjennomføring på bachelorstudiene og 10 ekstra plasser på mastergradsnivå kan gi  
Universitetet omlag 10MNOK i ekstra inntekter per år. Med dagens fordelingsmodell vil halvparten 
bli inntekt til instituttet.  
 
Videre bakgrunn for forslagene om opprettelse av nye studieprogram.  
 
Før kvalitetsreformen og innføring av et Bachelorprogram i matematiske fag var det separate 
emnegrupper i ren matematikk, anvendt matematikk og statistikk, og faglig bredde ved instituttet var 
mere synlig utad. Viktige grunner for å opprette bare ett Bachelorprogram i matematiske fag var at 
det er en felles faglig basis som alle studenter i matematikk og statistikk må ha og at med ett 
program blir det mindre administrasjon med for eksempel ett programstyre. På den andre siden blir 
mangfoldet av studieveier, faglige muligheter og jobbmuligheter blir mindre synlig for elevene i 
videregående skole.  Ved å foreslå tre nye bachelorprogram, Bachelorprogram i matematikk,  
Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi (MINDTEK) og Bachelorprogram i statistikk 
og forsikringsmatematikk vil bredden i våre studietilbud bli tydeligere for elevene i videregående 
skoler. Veiene videre fra studier og til gode jobber vil også bli tydeligere. Instituttet håper at det vil 
forbedre total søkning til bachelorprogrammene. Det vil også bli mulig å tilpasse programmene bedre 
til de ulike faglige retninger vi har ved instituttet slik at studentene som fullfører bachelorgradene 
har en faglig bakgrunn som gjør dem bedre kvalifisert til å starte på mastergrad. Det vil fortsatt være 
en felles basis i matematikk i studieprogrammene og instituttet ønsker å ha et felles programstyre for  
Bachelorprogrammene.  
 
Med opprettelsen av de nye bachelorprogrammene forventer instituttet langt flere søkere enn det vi 
har studieplasser til. Dette vil gi instituttet gode argument for å øke antallet studieplasser etter hvert. 
Ambisjonen i et 5års perspektiv er å øke det totale antallet studieplasser på bachelorprogrammene 
til 65. På sikt vil dette gi flere mastergradsstudenter og i et 3+5årsperspektiv ønsker instituttet å øke 
produksjonen av mastergrader til over 30 per år.  
 
Det er i dag 45 studieplasser på Bachelorprogrammet i matematiske fag. I første omgang vil vi be om 
at det totale antall studieplasser blir opprettholdt med følgende fordeling: 20 studieplasser på 
Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi (MINDTEK), 15 studieplasser på 
Bachelorprogram i matematikk, og 10 studieplasser på Bachelorprogram i statistikk og  
forsikringsmatematikk.  
 
Instituttet har i mange år hatt meget god søknad til mastergradsstudier i statistikk og de fleste har 
ønsket oppgaver rettet mot finansteori og forsikringsmatematikk og mange blir aktuarer. Disse 
kandidatene er meget etterspurte og får gode jobber. På bakgrunn av dette ønsker instituttet  
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at det blir opprettet en Integrert mastergrad/profesjonsstudium i aktuarfag med 10 studieplasser. Et 
slikt tilbud vil tiltrekke seg mange gode søkere, og det vil bli mulig å gi en bedre spesialisering i 
forsikringsmatematikk og økonomiske fag.  
 
Sammenslutningene av aktuarforeninger globalt (GC - Groupe Consultatif Actuariel Européen og IAA - 
International Actuarial Association) har de siste årene gjennomført en omfattende revidering av 
utdanningskravene til aktuarer. De nye kravene skal gjelde fra det akademiske år 2014/2015.  
Utdanningen av norske aktuarer må følge disse nye kompetansekravene, og opprettelsen av 
profesjonsstudiet er i så måte et svar på dette. Studiet inneholder derfor flere obligatoriske fag, og 
gir en sterkere spesialisering i forsikringsmatematikk og økonomiske fag enn det alternative 
bachelor- og masterprogrammet i statistikk.  
 
Både i Norge og internasjonalt arbeides det med nye regulatoriske rammeverk for finans- og 
forsikringsbransjen, eksempelvis Solvens II for forsikringsbransjen i Europa. De foreslåtte 
rammeverkene inneholder betydelige økte krav til selskapenes aktuarfunksjon og risikostyring, 
spesielt kvantitativ modellering av risiko. Behovet for fagspesialister, herunder aktuarer, som 
behersker denne typen modellering er derfor økende. Vi gjør derfor regning med at 
studieprogrammet kan bli meget attraktivt. 
 
A) Forslag til vedtak om nedleggelse av dagens bachelorprogram 
Instituttrådet vedtar at Bachelorprogrammet i matematiske fag som i dag har 45 studieplasser, blir 
lagt ned.  
 
B) Forslag til vedtak om opprettelse av nye Bachelorprogram:  
Instituttrådet vedtar at det opprettes et Bachelorprogrammet i matematikk med 15 studieplasser.  
Rådet vedtar at det opprettes et Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi (MINDTEK) 
med 20 studieplasser. Rådet vedtar at det opprettes et Bachelorprogram i statistikk og  
forsikringsmatematikk med 10 studieplasser. Instituttrådet gir instituttleder i samråd med 
ledergruppe, programstyret for undervisning og studieadministrasjon fullmakt til å ferdigstille 
beskrivelsene av studieprogrammene før oversendelse til fakultetet innen 1. oktober 2013.  
 
C) Forslag til vedtak om opprettelse av et Integrert mastergrad/profesjonsstudium i  
aktuarfag:  
Instituttrådet vedtar at det opprettes et Integrert mastergrad/profesjonsstudium i  
aktuarfag med 10 studieplasser. Instituttrådet gir instituttleder i samråd med ledergruppe,  
programstyret for undervisning og studieadministrasjon fullmakt til å ferdigstille beskrivelsen av 
studieprogrammet før oversendelse til fakultetet innen 1. oktober 2013. 
 
 
 
 
Jarle Berntsen 



Bachelorprogram ved MN-fakultet        DATO  
 
 
Namn på studieprogrammet BAMN-MATEK Bachelor i matematikk for industri og teknologi 
 
 
Namn på studieprogrammet 

- bokmål 
- nynorsk 

Name of the programme of  study 
- engelsk 

 
Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi 
Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi 
 
Bachelor programme in Mathematics for Industry and Technology 

Namn på grad 
Name of the degree 

Bachelorprogrammet i matematikk for industri og teknologi førar fram til graden Bachelor i matematikk for industri og 
teknologi. 

Programmets omfang 
Credits 

Bachelorprogrammet i matematikk for industri og teknologi er 3-årig (180 Studiepoeng). 

Undervisningsspråk 
Teaching Language 

Norsk  

Oppstart 
Semester 

Haust 

Fagleg innhald  
Aim and Content 

Bachelorprogrammet i matematikk for industri og teknologi er 3-årig (180 studiepoeng). Målgruppa for programmet er 
studentar med ei interesse for matematikk og eit ønske om å nytte denne til å løyse utfordringar innan teknologi og 
naturvitskap. Stadig fleire problem av praktisk og samfunnsmessig innverknad er i skjeringspunktet mellom matematikk, 
informasjonsteknologi og anvendingar. I dag vert det nytta matematiske modellar innan medisin, økonomi og samfunnsfag. 

Studiet tek for seg både det teoretiske og metodiske grunnlaget for anvend matematikk, og korleis problem innan 
naturvitskap og teknologi kan klargjerast med matematiske teknikkar og simuleringar. Denne løysingsprosessen går frå fysisk 
fenomen via matematiske modellar til løysingsmetodar som er eigna for datamaskiner. Ved å fokusere på matematikken som 
ligg bak kvart av trinna, gjev studiet ei grunnleggjande forståing av korleis matematikk kan verke som ei drivkraft innan ulike 
fagfelt. Slike kunnskapar er ettertrakta i industri, næringsliv og det offentlege, og studiet gjev dermed stor fleksibilitet med 
tanke på framtidige jobbmoglegheiter. Studiet leier naturleg til ein mastergrad i Anvend og utrekningsorientert matematikk, 
men det vil og kvalifisere for fordjupingar innan andre retningar av matematikk, og gi eit solid grunnlag for masterstudier i 
nærliggjande fag. 

 
Læringsutbyte  
Learning Outcomes 

Etter fullførd bachelor i Matematikk for industri og teknologi skal studentane kunne: 
• gå inn i kompliserte, praktiske problemstillingar, kjenne att struktur og formulere problemet matematisk. 
• bruke eit vidt spekter av metodar og teknikkar for analyse og problemløysing innan for matematikk, numeriske 

metodar og modellering. 
• meistre grunnleggjande matematiske felt som kalkulus og lineær algebra. 
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• bruke statistiske og numeriske metodar. 
• ha kjennskap til matematiske modellar i fysikk og naturvitskap. 
• ha gode praktiske ferdigheit til programmering og overordna kunnskap om korleis datamaskina fungerer. 
• finne fram til eigna analytiske og/eller numeriske løysingsmetodar og tolke løysingane. 
• Samarbeide, gjerne på tvers av faggrenser, med andre fagspesialistar. 
• formulere seg godt på ein vitskapleg måte både skriftleg og munnleg. 

  
Opptakskrav  
Admission requirements 

 
Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må du oppfylle krav om realfag (REALFA). 
 

Tilrådde forkunnskapar  
Recommended previous knowledge 

Gode forkunnskapar i matematikk er eit føremonn. Vi tilrår matematikk på 3. klasse nivå.  

Innføringsemne  
Introductory courses 

Ex.Phil, MAT111 

Obligatoriske emne / spesialisering  
Compulsory units/courses 

Krav til bachelorgraden i matematikk for industri og teknologi er ei spesialisering på til saman 100 studiepoeng som består av 
følgjande emne: MAT111 Grunnkurs i matematikk I, MAT112 Grunnkurs i matematikk II, MAT121 Lineær algebra, MAT131 
Differensiallikningar I, STAT110 Grunnkurs i statistikk, INF100 Grunnkurs i programmering, MAT212 Funksjonar av fleire 
variable, MAT160 Reknealgoritmar I og PHYS111 Mekanikk I. I tillegg er det krav om eit prosjektskrivekurs 
MAT264/MAT292, eller eit tilsvarande prosjektarbeidkurs av eit omfang på 10 studiepoeng.  
 
Tilrådd studieplan: 

1.semester Ex.Phil MAT111 INF100 
2.semester MAT112 MAT121 MAT131 
3.semester MAT212 MAT160 Val 
4.semester PHYS111 Val Val 
5. semester STAT110 Val Val 
6. semester MAT264 Val Val 

 
 

Tilrådde valgemne  
Recommended electives 

Studentane står fritt når det gjeld val av andre emne, men ein bør velje støttefag med tanke på kva som trengst på 
arbeidsmarknaden, eller med tanke på fagleg retning på det vidare studiet. Valemne bør veljast i forhold til planlagt 
masterstudium. Det er tilrådd at studentane tar kontakt med studierettleiar allereie tidleg i studiet. 
 
Tilrådde valemne for bachelorprogrammet med tanke på master i anvend og utrekningsorientert matematikk eller medisinsk 
biologi er MAT213 Funksjonsteori, MAT252 Kontinuumsmekanikk, MAT260 Reknealgoritmar 2 og minst eit av MAT211 
Reell analyse, MAT230 Ikkje-lineære differensiallikningar eller MAT234 Partielle differensiallikningar. 
 
Avhengig av valemner vil bachelorprogrammet kunne kvalifisere for opptak til masterprogram i statistikk, petroleumsteknologi, 

http://www.uib.no/emne/MAT111
http://www.uib.no/emne/MAT112
http://www.uib.no/emne/MAT121
http://www.uib.no/emne/MAT131
http://www.uib.no/emne/STAT110
http://www.uib.no/emne/INF100
http://www.uib.no/emne/MAT212
http://www.uib.no/emne/MAT160
http://www.uib.no/emne/MAT264
http://www.uib.no/emne/MAT292


energi, matematikk (algebra/algebraisk geometri, matematisk analyse, topologi og skoleretta matematikk) eller nanovitskap. Sjå 
nærare under dei einskilde masterprogramma.  
 

Rekkefølje for emne i studiet  
Sequential Requirements - courses 

Tilrådd rekkefølje ser du i utdanningsplanen (og i punktet Studieløp). Ofte bygger emna vidare på kunnskap frå andre emne og 
det er da oppgitt krav til forkunnskap eller tilrådde forkunnskapar på emna. 
 

Delstudium i utlandet  
Study Period Abroad 

Valfridommen i slutten av programmet kan nyttast til å ta eit studieopphald i utlandet. Det finst i dag mange alternativ for deg 
som ønskjer å ta eit semester eller to av utdanninga i eit anna land. Universitetet i Bergen har mange utvekslingsavtaler, både i 
og utanfor Europa. På bachelorprogrammet i matematikk for industri og teknologi vel vi i tillegg ut spesielle 
samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbodet som passar best for studentane våre. På den måten får du tilbod om eit 
tilrettelagd utanlandsopphald som blir integrert i graden. 
Sjå http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling for meir informasjon. 
 

Undervisningsmetodar  
Teaching methods 

Undervisningsform for enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Vurderingsformer  
Assessment methods 

Vurderingsform for enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Karakterskala  
Grading Scale 

Karakterskala for enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Kompetanse for vidare studium  
Further studies 

Bachelorstudiet gir grunnlag for masterstudiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søke til eit masterprogram må du 
oppfylle opptakskravet om C eller betre som gjennomsnittskarakter på emna i spesialiseringa i bachelorgraden. 

Yrkesvegar  
Professional Prospects 

Kunnskapane du tileignar deg på MATEK-studiet kan verte anvend i heilt ulike fagfelt, og du har dermed stor fleksibilitet med 
tanke på jobbmoglegheiter. Bachelorprogrammet i MATEK kan byggast ut med eit masterstudium i Anvend og 
utrekningsorientert matematikk eller andre masterprogram.  
Anvende matematikar jobbar med blant anna teknologiutvikling, risikoanalyse, ressursforvalting, forsking, undervising og 
leiing. Nokre veljer ein forskingskarriere innan universitet, høgskule eller forskingsinstitutt. Andre aktuelle arbeidsplassar er til 
dømes Statens kartverk, Det Norske Veritas og Statistisk sentralbyrå 
Trenden med eit aukande fokus på kvantitativ informasjon vil i framtida gi stor moglegheit innan nye fagfelt som forvaltning og 
samfunnsplanlegging. Sjå http://www.uib.no/math/utdanning/karriereportalen for informasjon og eksempel på kva for arbeid 
ein kan få med ei utdanning innan matematikk. 
 

Evaluering  
Evaluation 

Bachelorprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Evaluering for 
enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga.  

Autorisasjon  
Autorisation 

Kategorien nyttast sjeldan for våre program. 

Fagansvarleg  
Programme committe 

Programstyret har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt instituttet.  

Administrativt ansvarleg  Matematisk institutt har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har 

http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling
http://www.uib.no/math/utdanning/karriereportalen


Contact information spørsmål: Studierettleiar@math.uib.no 
Tlf 55 58 28 34.   
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Bachelorprogram ved MN-fakultet        DATO  
 
 
Namn på studieprogrammet BAMN-MAT Bachelor i matematikk  
 
 
Namn på studieprogrammet 

- bokmål 
- nynorsk 

Name of the programme of  study 
- engelsk 

 
Bachelorprogram i matematikk  
Bachelorprogram i matematikk  
 
Bachelor programme in Mathematics  

Namn på grad 
Name of the degree 

Bachelorprogrammet i matematikk førar fram til graden Bachelor i matematikk. 

Programmets omfang 
Credits 

Bachelorprogrammet i matematikk er 3-årig (180 Studiepoeng). 

Undervisningsspråk 
Teaching Language 

Norsk  

Oppstart 
Semester 

Haust 

Fagleg innhald  
Aim and Content 

Bachelorprogrammet i matematikk gjev deg ein generell bakgrunn i matematikk. Du får trening i abstrakt tenking, og i å 
analysere problem av matematisk art, kor løysningsmetoden ikkje nødvendigvis er kjend. Under studiet kjem du til å utvikle ei 
evne til å sjølv setja deg inn i nye område. Dessutan får du øving i å formidle matematikk.  
 

Læringsutbyte  
Learning Outcomes 

Etter fullførd bachelor i matematikk kan studentane: 
• bruke og greia ut om eit vidt spekter av metodar og teknikkar for analyse og løysing av matematiske problem. 
• gjere reie for teori og korleis denne kan brukast til utvikling av nye metodar og teknikkar. 
• bruka metodar frå fleire greiner av matematikk.  
• oppsummere abstrakte delar av faget. 
• gå inn i kompliserte problemstillingar, kjenne att struktur og formulere eit problem matematisk, finne fram til eigna 

løysingsmetodar og tolke løysingane.  
• løyse problem med ulike matematiske teknikkar. 
• argumentere matematisk presist og presentere prov og klare resonnement.  
• formulere seg på ein vitskapleg måte, både skriftleg og munnleg. 
• bedømme om eit matematisk argument er korrekt.  
• meistre grunnleggjande matematiske felt som matematisk analyse og algebra.  
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Opptakskrav  
Admission requirements 

 
Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må du oppfylle krav om realfag (REALFA). 
 

Tilrådde forkunnskapar  
Recommended previous knowledge 

Gode forkunnskapar i matematikk er eit føremonn. Vi tilrår matematikk på 3. klasse nivå.  

Innføringsemne  
Introductory courses 

Ex.Phil, MAT111 

Obligatoriske emne / spesialisering  
Compulsory units/courses 

Bachelorprogrammet i matematikk inneheld 90 studiepoeng med fagleg spesialisering som består av følgjande emne: MAT111 
Grunnkurs i matematikk I, MAT112 Grunnkurs i matematikk II, MAT121 Lineær algebra, MAT211 Reell analyse, MAT212 
Funksjonar av fleire variable, MAT220 Algebra, MAT292 Prosjektarbeid i matematikk og minst eit av emna MAT213 
komplekse funksjonar eller MAT224 Kommutativ algebra eller MAT242 Topologi eller MAT243 Mangfaldigheitar. Det 
niande kurset kan veljast fritt innan emne med MAT, STAT eller INF-kode.  
I tillegg er det krav om at minst 10 studiepoeng av dei 80 valfrie studiepoenga må veljast blant emne som ikkje har MNF, MAT 
eller STAT i emnekoden. Dei siste studiepoenga kan du velje frå andre fag, eller dei kan brukast til vidare spesialisering i 
matematikk.  
 
Tilrådd studieplan: 

1.semester Ex.Phil MAT111 Val 
2.semester MAT112 MAT121 Val 
3.semester MAT211 MAT212 Val 
4.semester MAT220 MAT213* Val 
5. semester MAT224* MAT242* Val 
6. semester MAT292 MAT243* Val 

            * Berre eit av desse emna trengst for å oppnå ein bachelorgrad i matematikk.  
 

Tilrådde valgemne  
Recommended electives 

Vi tilrår at du vel fag med tanke på vidare studiar. Spesielt tilrår vi at du vel fag slik at du oppfyller opptakskrava til alle 
mastergrader innanfor matematikk. I 2. semester er MAT131 differensiallikningar tilrådd.  
 
Som val i 1. semester tilrår vi innføringsemne i fysikk, informatikk eller kjemi. Du kan óg velje innføringsemne frå andre 
fagområde. Ta gjerne fleire emne innan same fagområde i løpet av dei neste semestra. Dersom du planlegg å bli lærar treng du i 
tillegg undervisingskompetanse i eit anna fag enn matematikk, med minst 60 studiepoeng i dette faget. 
 

Rekkefølje for emne i studiet  
Sequential Requirements - courses 

Tilrådd rekkefølje ser du i utdanningsplanen (og i punktet Studieløp). Ofte bygger emna vidare på kunnskap frå andre emne og 
det er da oppgitt krav til forkunnskap eller tilrådde forkunnskapar på emna. 
 

Delstudium i utlandet  
Study Period Abroad 

Valfridommen i programmet kan nyttast til å ta eit studieopphald i utlandet. Det finst i dag mange alternativ for deg som 
ønskjer å ta eit semester eller to av utdanninga i eit anna land. Universitetet i Bergen har mange utvekslingsavtaler, både i og 
utanfor Europa. På bachelorprogrammet i matematikk vel vi i tillegg ut spesielle samarbeidsuniversitet for å finne det 

http://www.uib.no/emne/MAT111
http://www.uib.no/emne/MAT112
http://www.uib.no/emne/MAT121
http://www.uib.no/emne/MAT212
http://www.uib.no/emne/STAT110
http://www.uib.no/emne/INF100


fagtilbodet som passar best for studentane våre.  
Sjå http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling for meir informasjon. 
 

Undervisningsmetodar  
Teaching methods 

Undervisingsform for enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Vurderingsformer  
Assessment methods 

Vurderingsform for enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Karakterskala  
Grading Scale 

Karakterskala for enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Kompetanse for vidare studium  
Further studies 

Bachelorstudiet gir grunnlag for masterstudiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søke til eit masterprogram må du 
oppfylle opptakskravet om C eller betre som gjennomsnittskarakter på emna i spesialiseringa i bachelorgraden. 

Yrkesvegar  
Professional Prospects 

Ei naturleg fortsetting på bachelorstudiet er å fullføre ein mastergrad i matematikk, med dei jobbmoglegheiter det gjev. Som 
bachelor i matematikk vil du ha utvikla e evne til å kunne analysere og løyse matematiske problemstillingar som måtte dukke 
opp på ein arbeidsplass. Dette gjer deg til dømes eigna til å arbeide i utviklingsavdelinga hjå ei bedrift innan kommunikasjon, 
finans og teknologi. Som bachelor må du rekne med å spesialisere deg vidare internt på arbeidsplassen, men du vil stille med eit 
betre teoretisk fundament enn mange av kollegaene dine. Skuleverket har bruk for lærarar med matematikk-kompetanse på alle 
nivå. Ynskjer du å bli lærar, må du i tillegg ha praktisk-pedagogisk utdanning.  

Evaluering  
Evaluation 

Bachelorprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Evaluering for 
enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtala i emnebeskrivinga.  

Autorisasjon  
Autorisation 

Kategorien nyttast sjeldan for våre program. 

Fagansvarleg  
Programme committe 

Programstyret har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt instituttet.  

Administrativt ansvarleg  
Contact information 

Matematisk institutt har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har 
spørsmål: Studierettleiar@math.uib.no 
Tlf 55 58 28 34.   

 
 
 
 

http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling
mailto:Studierettleiar@math.uib.no


Bachelorprogram ved MN-fakultet        DATO  
 
 
Namn på studieprogrammet BAMN-STAT Bachelor i statistikk 
 
 
Namn på studieprogrammet 

- bokmål 
- nynorsk 

Name of the programme of  study 
- engelsk 

 
Bachelorprogram i statistikk  
Bachelorprogram i statistikk  
 
Bachelor programme in Statistics  

Namn på grad 
Name of the degree 

Bachelorprogrammet i statistikk førar fram til graden Bachelor i statistikk. 

Programmets omfang 
Credits 

Bachelorprogrammet i statistikk er 3-årig (180 Studiepoeng). 

Undervisningsspråk 
Teaching Language 

Norsk  

Oppstart 
Semester 

Haust 

Fagleg innhald  
Aim and Content 

Statistikk handlar om prinsippa og metodane for å samla inn og analysere kvantitativ informasjon. Metodane gjer det mogeleg å 
treffa gode avgjersle under uvisse fordi du kan seie noko om sannsynet for kva framtida bring. Statistiske metodar kan nyttast 
overalt kor det finst data, og til å modellera komplekse problemstillingar om alt frå epidemiar til kva slags finansielle effektar ei 
framtidig hending vil ha. 

 
Tal er meir enn berre tal, og gjennom studiet vil du bli i stand til å samle inn, tolke og analysere kva som ligg bak tala. Til 
dømes, stig den globale temperaturen? Kva er effekten av ein ny vaksine? Aukar kraftlinjer sjansen for kreft? Sidan ein viktig 
del av statistikk handlar om tolkingar av data, og fordi statistikkens metodar er basert på matematikk, er det ein føremon med 
god forståing av matematiske metodar. 

 
Læringsutbyte  
Learning Outcomes 

Etter fullførd bachelor i statistikk skal studentane kunne: 
• gjennomføre deskriptive analyser av kvantitative data. 
• stille opp generelle modellar for analyse av data med usikkerheit ved hjelp av omgrep frå sannsynsteori. 
• gjere reie for det teoretiske grunnlaget for sentrale statistiske analysemetoder. 
• bruke eit vidt spekter av metodar for analyse og modellbygging innan statistikk. 
• meistre klassiske matematiske felt som kalkulus og lineær algebra 
• meistre grunnleggande programmering. 
• samarbeide, gjerne på tvers av faggrenser 
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• formulere seg på ein vitskapleg måte, både skriftleg og munnleg. 
Opptakskrav  
Admission requirements 

 
Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må du oppfylle krav om realfag (REALFA). 
 

Tilrådde forkunnskapar  
Recommended previous knowledge 

Gode forkunnskapar i matematikk er eit føremonn. Vi tilrår matematikk på 3. klasse nivå.  

Innføringsemne  
Introductory courses 

Ex.Phil, MAT111 

Obligatoriske emne / spesialisering  
Compulsory units/courses 

Krav til bachelorgraden i statistikk er ei spesialisering på til saman 100 studiepoeng, bygd opp av følgjande emne: STAT110 
Grunnkurs i statistikk, STAT111 Statistiske metodar, STAT210 Statistisk inferens, STAT220 Stokastiske prosesser, MAT111 
Grunnkurs i matematikk I, MAT112 Grunnkurs i matematikk II, MAT121 Lineær algebra, MAT131 Differensiallikningar I, 
INF100 Grunnkurs i programmering. I tillegg er det krav om eit prosjektskrivingskurs, STAT292, MAT264 eller eit tilsvarande 
prosjektarbeidskurs av 10 studiepoengs omfang.  
 
Tilrådd studieplan: 

1.semester Ex.Phil MAT111 STAT110 
2.semester MAT112 MAT121 STAT111 
3.semester INF100 STAT220 Val 
4.semester MAT131 STAT210 Val 
5. semester Val Val Val 
6. semester STAT292 Val Val 

 
 

Tilrådde valgemne  
Recommended electives 

Studentane står fritt når det gjeld val av andre emne, men ein bør velje støttefag med tanke på kva som trengst på 
arbeidsmarknaden, eller med tanke på fagleg retning på det vidare studiet. Valemne bør veljast i forhold til planlagd 
masterstudium. Sjå nærare under dei einskilde masterprogramma. Inntil 10 studiepoeng på 300-nivå kan inngå i den valfrie 
delen av bachelorgraden. 
 

Rekkefølje for emne i studiet  
Sequential Requirements - courses 

Tilrådd rekkefølje ser du i utdanningsplanen (og i punktet Studieløp). Ofte bygger emna vidare på kunnskap frå andre emne og 
det er da oppgitt krav til forkunnskap eller tilrådde forkunnskapar på emna. 
 

Delstudium i utlandet  
Study Period Abroad 

Valfridomen i slutten av programmet kan nyttast til å ta eit studieopphald i utlandet. Det finst i dag mange alternativ for deg 
som ønskjer å ta eit semester eller to av utdanninga i eit anna land. Universitetet i Bergen har mange utvekslingsavtalar, både i 
og utanfor Europa. På bachelorprogrammet i statistikk vel vi i tillegg ut spesielle samarbeidsuniversitet for å finne det 
fagtilbodet som passar best for studentane våre. På den måten får du tilbod om eit tilrettelagd utanlandsopphald som vert 
integrert i graden. 
Sjå http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling for meir informasjon. 
 

http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling


Undervisningsmetodar  
Teaching methods 

Undervisningsform for enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Vurderingsformer  
Assessment methods 

Vurderingsform for enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Karakterskala  
Grading Scale 

Karakterskala for enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga. 

Kompetanse for vidare studium  
Further studies 

Bachelorstudiet gir grunnlag for masterstudier innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søke til eit masterprogram må du 
oppfylle opptakskravet om C eller betre som gjennomsnittskarakter på emna i spesialiseringa i bachelorgraden. 

Yrkesvegar  
Professional Prospects 

Statistikk bidreg med heilt naudsynde verkty for ei rekkje ulike bransjar. Innan industrien, helsevesenet, finans og forsikring er 
behovet for statistikarar og forsikringsmatematikarar store.  
Bachelorprogrammet i statistikk leier naturleg til ein mastergrad i statistikk, som finansteori og forsikringsmatematikk, 
matematisk statistikk eller dataanalyse. Det gir også mogelegheiter til masterstudier i nærliggjande fag. Statistikk er ettertrakta 
og tidlaus kompetanse som gir deg mange mogelegheiter. Med ein mastergrad i statistikk vil du vere svært attraktiv på 
arbeidsmarknaden, og dei fleste av våre kandidatar har fått jobb innan industri, finans eller forsikring, som til dømes aktuar i 
forsikringsselskap. Nokre veljer ein forskingskarriere innanfor universitet, høgskule eller medisinske forskingssentra 
Du kan dessutan bli faglærar i matematikk på vidaregåande skule ved å byggje på med eit års studium i Praktisk-pedagogisk 
utdanning etter bachelor eller master. 
Sjå http://www.uib.no/math/utdanning/karriereportalen for informasjon og eksemplar på kva for arbeid ein kan få med denne 
utdanninga. 
 

Evaluering  
Evaluation 

Bachelorprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Evaluering for 
enkeltemne som inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga.  

Autorisasjon  
Autorisation 

Kategorien nyttast sjeldan for våre program. 

Fagansvarleg  
Programme committe 

Programstyret har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt instituttet.  

Administrativt ansvarleg  
Contact information 

Matematisk institutt har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har 
spørsmål: Studierettleiar@math.uib.no 
Tlf 55 58 28 34.   

 
 
 
 

http://www.uib.no/math/utdanning/karriereportalen
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Bachelorprogram ved MN-fakultet        DATO  
 
 
Namn på studieprogrammet MAMN-AKTUAR Profesjonsstudium i aktuarfag 
 
 
Namn på studieprogrammet 

- bokmål 
- nynorsk 

Name of the programme of  study 
- engelsk 

 
Profesjonsstudium i aktuarfag 
Profesjonsstudium i aktuarfag 
 
Integrated Master Programme in Actuarial Science  

Namn på grad 
Name of the degree 

Profesjonsstudiet i aktuarfag førar fram til graden master i finansteori og forsikringsmatematikk og gjev aktuarkompetanse.  

Programmets omfang 
Credits 

Profesjonsstudiet i aktuarfag er 5-årig (300 studiepoeng). 

Undervisningsspråk 
Teaching Language 

Norsk  

Oppstart 
Semester 

Haust 

Fagleg innhald  
Aim and Content 

Studiet gir ei grundig innføring i teori og teknikkar innan forsikringsmatematikk og finansteori. Gjennom dette programmet blir 
du utdanna til aktuaryrket som handlar om å modellere den finansielle effekten av komplekse framtidige hendingar, samt å 
analysere risikoar. I profesjonsstudiet følgjer du eit tilrettelagd studieprogram med felles innførings- og spesialiseringsemne. 
Du vil få den naudsynte grunnopplæringa i statistikk og matematikk gjennom dei obligatoriske emna.  
 
Analyse og tolking av store mengder data, samt forståing av kva som ligg bak tala er sentralt på studiet. Som aktuar analyserer 
du risiko, modellerar finansielle effektar av framtidige hendingar, og du kan dermed vurdere kva som vil vere ei god avgjersle 
fordi du kan seie noko om sannsynet for kva framtida bring. 

 
Læringsutbyte  
Learning Outcomes 

Etter fullførd profesjonsstudium i aktuarfag skal studentane kunne: 
• Analysere praktiske problemstillingar i finans og forsikring på basis av eit solid grunnlag i matematikk og statistikk.  
• Gjennomføre berekningar som vert kravd i arbeid som aktuar ved verksemd i livsforsikring og skadeforsikring, 

herunder fastsettelse av forsikringspremier og kapitalreserver. 
• Behandle sannsynsmodellar i finans. 
• Stille opp generelle modellar for analyse av data med usikkerheit ved hjelp av omgrep frå sannsynsteori. 
• Finne relevant metodelitteratur for gitte statistiske problemstillingar og tilpasse teorien frå litteraturen til situasjonar 

med andre forutsetninger. 
• Beherske grunnleggande økonomiske modellar. 
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• Formulere seg godt, på ein vitskapleg måte, både skriftleg og munnleg. 
 

Opptakskrav  
Admission requirements 

 
Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må du oppfylle krav om realfag (REALFA). 
 

Tilrådde forkunnskapar  
Recommended previous knowledge 

Gode forkunnskapar i matematikk er ein føremonn. Vi tilrår matematikk på 3. klasse nivå.  

Innføringsemne  
Introductory courses 

Ex.Phil, MAT111, STAT110 

Obligatoriske emne / spesialisering  
Compulsory units/courses 

Krav til profesjonsstudiet i aktuarfag er ei spesialisering på til saman 170 studiepoeng, bygd opp av følgjande emne: STAT110 
Grunnkurs i statistikk, STAT111 Statistiske metodar, STAT210 Statistisk inferens, STAT220 Stokastiske prosesser, STAT201 
Generaliserte lineære modeller, STAT230 Livsforsikringsmatematikk, STAT231 Skadeforsikringsmatematikk og risikoteori, 
STAT240 Finansteori, MAT111 Grunnkurs i matematikk  I, MAT112 Grunnkurs i matematikk II, MAT121 Lineær algebra, 
MAT131 Differensiallikningar I, INF100 Grunnkurs i programmering, ECON130 Makroøkonomi I, MAT212 Funksjoner av 
fleire variable og MAT160 Regnealgoritmer I. I tillegg er det krav om eit prosjektskrivekurs, STAT292, MAT264 eller eit 
tilsvarande prosjektarbeidskurs av eit omfang på 10 studiepoengs.  
Det femte og siste året skriv du masteroppgåva som er eit sjølvstendig vitskapleg arbeid med rettleiing. Masteroppgåva skal 
normalt ha eit omfang på 60 sp, men det kan også gjevast oppgåver på 30 sp. Spesialpensum blir da auka med 30 sp. 
Masteroppgåva vert avslutta med ein munnleg eksamen. 
For å kunne gå i gong med masteroppgåva må snittkarakteren på spesialiseringsemna normalt vere C eller betre.  
 
 
Tilrådd studieplan: 

1.semester Ex.Phil MAT111 STAT110 
2.semester MAT112 MAT121 STAT111 
3.semester INF100 MAT212 STAT220 
4.semester MAT131 STAT210 ECON130 
5. semester MAT160 ECON340/Val STAT201/STAT231 
6. semester STAT292 MAT213/Val STAT230/STAT240 
7. semester Val Val STAT201/STAT231 
8. semester Val Masteroppgåve STAT230/STAT240 
9. semester Masteroppgåve Val 
10. semester Masteroppgåve 
 

Gjennomførd profesjonsutdanning vil gi deg formell godkjenning som aktuar i Norge. 
For internasjonal aktuargodkjennelse vert det kravd eit emne i bedriftsøkonomi (t.d. ØBO002 ved HiB) og eit seminar i 
profesjonsetikk arrangert av Den Norske Aktuarforening. Krava til internasjonal aktuargodkjenning for tida er under revidering 
i Den Norske Aktuarforening. Programstyret vil halde studentane oppdaterte på eventuelle nye krav til godkjenninga.  



 
Tilrådde valgemne  
Recommended electives 

Følgande emne vert tilrådd: STAT202, STAT211, STAT221, STAT250, STAT310 [eventuelt STATRISK, STATOVLEV, 
STATLAB].  
Alternative emne som også vert tilrådd: ECON261, ECON361, MAT211, MAT215, ØBO002.  
 

Rekkefølje for emne i studiet  
Sequential Requirements - courses 

Tilrådd rekkefølgje ser du i utdanningsplanen (og i punktet Studieløp).  
 

Delstudium i utlandet  
Study Period Abroad 

Valfridomen i slutten av programmet kan nyttast til å ta eit studieopphald i utlandet. Det finst i dag mange alternativ for deg 
som ønskjer å ta eit semester eller to av utdanninga i eit anna land. Universitetet i Bergen har mange utvekslingsavtalar, både i 
og utanfor Europa, til dømes har University of Hong Kong eit aktuarstudie.  
Sjå http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling for meir informasjon. 
 

Undervisningsmetodar  
Teaching methods 

Undervisingsform for enkeltemne som inngår i programmet, er omtala i emnebeskrivinga. 

Vurderingsformer  
Assessment methods 

Vurderingsform for enkeltemne som inngår i programmet, er omtala i emnebeskrivinga. 

Karakterskala  
Grading Scale 

Karakterskala for enkeltemne som inngår i programmet, er omtala i emnebeskrivinga. 

Kompetanse for vidare studium  
Further studies 

Bachelorstudiet gir grunnlag for masterstudiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søkje til eit masterprogram må du 
oppfylle opptakskravet om C eller betre som gjennomsnittskarakter på emna i spesialiseringa i bachelorgraden. 

Yrkesvegar  
Professional Prospects 

Gjennomførd profesjonsutdanning vil gi deg formell aktuarkompetanse og du vil bli attraktiv i eit globalt arbeidsmarked. Som 
aktuar har du ein anvendeleg kompetanse som aldri går ut på dato. 
Aktuarar arbeider innan alle felt kor det er naudsynt å kunne analysere sannsynet for usikre framtidige hendingar og deira 
finansielle følgjer. I praksis betyr det at du kan velje blant mange ulike bransjar fordi kunnskapen er så anvendeleg. 
Kompetansen er svært etterspurt og aktuarar arbeider blant anna innan livsforsikring og skadeforsikring, pensjon, reassuranse, 
konsulentselskap, risikostyring, kapitalforvalting, bank/finans, offentleg forvaltning, undervising og forsking. 
Du kan dessutan bli faglærar i matematikk på vidaregåande skule ved å byggje på med eit års studium i Praktisk-pedagogisk 
utdanning etter master. 
Sjå http://www.uib.no/math/utdanning/karriereportalen for informasjon og eksemplar på kva for arbeid ein kan få med ei slik 
utdanning. 
 

Evaluering  
Evaluation 

Programmet vert kontinuerleg evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Evaluering for enkeltemne som 
inngår i bachelorprogrammet, er omtalt i emnebeskrivinga.  

Autorisasjon  
Autorisation 

Kategorien nyttast sjeldan for våre program. 

Fagansvarleg  
Programme committe 

Programstyret har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt instituttet.  

http://www.uib.no/math/utdanning/utveksling
http://www.uib.no/math/utdanning/karriereportalen


Administrativt ansvarleg  
Contact information 

Matematisk institutt har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har 
spørsmål: Studierettleiar@math.uib.no 
Tlf 55 58 28 34.   
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Utdyping av forskjellene mellom IMØ-programmet og foreslått bachelor i 
statistikk 
 
Det er beklagelig at vi ikke har klart å formidle forskjellene mellom det foreslåtte 
bachelorprogramet i statistikk og forsikringsmatematikk og IMØ-programmet i det oversendte 
materialet. Det er signifikante forskjell mellom disse programmene, og under følger de 
viktigste momentene:   
 
For det første er det flere obligatoriske kurs i IMØ-programmet som ikke er obligatoriske i det 
foreslåtte programmet. Disse fagene er ECON110, ECON210, INF170 og ECON340 for de 
som velger statistikk-retningen i IMØ. I IMØ-programmet er det altså et mye sterkere innslag 
av økonomiske fag, og mindre valgmuligheter i frie kurs. Studentene i bachelorprogrammet i 
statistikk har mulighet til å ta kurs i andre fagfelt enn økonomi/informatikk, spesielt i biologi, 
fysikk og matematikk. Det er et stort behov for statistikere innen medisinske og biologiske 
fagfelt. Dette er en av grunnene til at vi også har opprettet kurset STAT202 Biostatistikk, som 
skal gå for første gang våren 2014. Dette er et fag som kan tas av bachelorstudenter i det 
foreslåtte programmet. Vi har god kontakt med slike miljøer, spesielt med Det medisinsk-
odontologiske fakultet, Havforskningsinstituttet, Helse Vest og Folkehelseinstituttet, som 
anser det som viktig at det blir utdannet statistikere med interesse av å anvende statistisk 
metode i deres fagfelt. Disse miljøene har rekruttert en rekke av våre uteksaminerte 
kandidater. 
 
For studenter som er interessert i matematikk, er det muligheter for å ta flere kurs i 
matematikk i det foreslåtte programmet. Spesielt er det viktig for rekruttering til 
doktorgradsstudier i statistikk at et slikt program blir opprettet.   
 
For det andre er vi helt avhengig av å ha et bachelorprogram i statistikk for å rekruttere 
studenter til masterprogrammet i statistikk, spesielt i retningene matematisk statistikk og 
dataanalyse. Det vil være svært vanskelig å få rekruttert studenter til disse masterprofilene om 
ikke det opprettes et bachelorprogram som foreslått, samtidig som bachelorprogrammet i 
matematiske fag blir nedlagt. Dette er et viktig moment, fordi i IMØ-programmet er det kun 
åpnet for et retningsvalg innen statistikk (i tillegg til samfunnsøkonomi og informatikk). Det 
er altså ikke nødvendigvis et statistikkstudie i seg selv, som kan gi grunnlag for opptak til 
masterprogram i statistikk. 
 
Vi er imidlertid fleksible ift beskrivelsen (spesielt Mål og innhold) av programmet. I det 
vedlagte har vi gjort noen endringer på dette slik at forskjellene mellom det foreslåtte 
programmet og IMØ-programmet forhåpentligvis er blitt noe tydeligere, vi har også tatt 
hensyn til de siste språklige merknadene fra dere. Tilsvarende foreslår vi å endre tittel på 
programmet til "bachelorprogram i statistikk" under forutsetning at profesjonsstudiet i 
aktuarfag blir opprettet. Dette vil tydligere signalisere at det er en forskjell mellom 
programmene.  Denne endringen er innarbeidet i det reviderte forslaget til studieprogram. 
 
Vi håper at disse momentene har klargjort forskjellene mellom det foreslåtte 



bachelorprogrammet og IMØ-programmet, og behovet for opprettelsen av et slikt program om 
bachelorprogrammet i matematiske fag slik det er idag blir nedlagt. 
  
Når det gjelder IMØ-programmet, så er vi av den oppfatning at det kan opprettholdes som 
idag. I hovedsak fordi IMØ-programmet gir muligheter for å gå i flere retninger (statistikk, 
samfunnsøkonomi og informatikk), og studentene velger ikke retning helt til å begynne med. 
Rekrutteringen vil derfor være annerledes enn til bachelor i statistikk.  Som nevnt over vil det 
faglige tyngdepunktet hos studentene fra statistikk-IMØ være forskjellig fra det faglige 
tyngdepunktet i statistikk-bacheloren. Dette er også et argument for å opprettholde IMØ som i 
dag. 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 

Studieplanendringer for 2014/15 for Matematisk institutt 
Viser til ePhortesak 13/9703 vedrørende studieplanendringer for studieåret 2014/15 - MN-
fakultet.  
 
Både Instituttrådet og Programstyret ved Matematisk institutt har hatt studieplanendringer til 
behandling, og anbefaler gjennomføring av studieplanendringer under. Sakene som berører 
lærerutdanningen har i tillegg vært behandlet i Lærerutdanningsutvalget.  
 
 
Store studieplanendringer 
 
Nedleggelse av studieprogram 
Bachelorprogrammet i matematiske fag (45 plasser) foreslås lagt ned fra høsten 2014. Dette 
forutsetter at nye bachelorprogram opprettes, se under.  
 
Nye studieprogram 
Det foreslås å opprette tre nye bachelorprogram, med start høst 2014: 
- Bachelorprogram i matematikk: 15 studieplasser  
- Bachelorprogram i statistikk og forsikringsmatematikk: 10 studieplasser 
- Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi: 20 studieplasser 
 
I tillegg foreslås et 5-årig integrert masterprogram, og start høst 2014: 
- Profesjonsstudium i aktuarfag: 10 studieplasser 
 
Se vedlegg for beskrivelser av disse programmene. Opprettelse av nye program forutsetter 
at det nåværende bachelorprogrammet i matematiske fag legges ned.  
 
Nedleggelse av MAUMAT645+646 og opprettelse av nytt emne MAUMAT647 
Lærerutdanningen vil legge ned emnene MAUMAT645 Differensialligninger II (10 sp) og 
MAUMAT646 Matematisk problemløsning og presentasjon (5 sp). Begge emner er med i 
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk. Emnene er kun åpne for 
studenter på dette programmet.  
 

Referanse Dato 

2013/9703-KRL 01.10.2013 
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Emnene skal erstattes av et nytt emne MAUMAT647 Didaktisk modellering (15 sp), som vil 
inneholde elementer fra begge emnene som foreslås nedlagt.  
 
Se vedlegg for emnebeskrivelse for MAUMAT647.  
 
Nytt prosjektskrivekurs STAT292 
I forbindelse med opprettelsen av bachelorprogram i statistikk og profesjonsstudium i 
aktuarfag foreslås å opprette et kurs STAT292 Prosjektarbeid i statistikk. Dette er essensielt 
det samme som MAT292, og planen er at studentene i STAT292 skal følge den obligatoriske 
undervisningen i MAT292, men kun kunne skrive en oppgave gitt av statistikkgruppen. I 
tillegg vil det være undervisning i programpakken R i STAT292. Undervisning i R har vært 
sterkt etterspurt av statistikkstudentene. STAT292 vil gå første gang vår 2017, for det passer 
med at studentene tar det i 6. semester på de nye programmene. Eksamen ønskes kun en 
gang i året, slik som for MAT292, da karakteren bestemmes av prosjektoppgaven, og den 
muntlige eksamenen (som består av presentasjon av prosjektoppgaven + spørsmål fra 
oppgaven) kun er justerende for karakteren. Å tilby en muntlig eksamen i semestre uten 
undervisning er dermed meningsløst.  
 
 
Små studieplanendringer 
 
MAT102 Brukerkurs i matematikk II: endre fra ingen fargekode til rød fargekode.  
MAT102 ble undervist første gang våren 2014. Det er bestemt at det skal undervises fast 
hver vår, og flere institutt har etterspurt en fargekode på emnet. Alle institutt på MatNat har 
blitt spurt om hvilken farge de foretrekker (e-post har blitt sendt til studiekonsulentene på 
instituttene) og det var klart flertall for rød fargekode. 
 
Vi foreslår dermed at MAT102 blir lagt i rød fargekode.  
 
 
MAT255/257: endre til eksamen kun en gang i året.  
Semesteroppgaven teller så mye av karakteren at det ikke er noe poeng i å arrangere kun 
muntlig eksamen. Det mest hensiktsmessige er dermed å kun tilby eksamen en gang i året 
for å unngå misforståelser blant studentene.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Arne Stray 
Leder programstyret Kristine Lysnes 
 studieveileder 
 
 



Emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 
 
Emnekode MAUMAT647 
Namn, nynorsk Didaktisk modellering 
 

Namn, bokmål Didaktisk modellering 
Namn, engelsk Didactical modelling 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Haust 

Undervisningsspråk Norsk/dansk/engelsk 

Studienivå Master 

Institutt Matematisk institutt 

Krav til studierett For å starte på emnet er det krav om studierett på masterprogrammet VID-MAUMAT  
Mål og innhald Del 1: Å formulere, gjennomføre og presentere eit prosjekt som omfattar oppstilling og/eller bearbeiding og tilpassing av ein enkel 

differensiallikningsmodell med bruk av passande digitale hjelpemiddel. Det skal utarbeidast ein prosjektrapport i samarbeid med ein 
medstudent. 
Del 2: På bakgrunn av erfaringar frå prosjektet og tilhøyrande rapport, og med bruk av relevant matematikkdidaktisk teori formulerast 
og presenterast eit undervisingsopplegg som legger opp til undersøkande og sjølvstendig elevaktivitet innanfor eit matematisk emne, 
relevant for undervisinga på ungdomstrinn eller vidaregåande skule. Materialet er skriftlig og utarbeidast i samarbeid med ein 
medstudent. 
Parallelt med del 1 og 2 er det førelesningar med tilhøyrande oppgåver og øvingar i 

i. Lineære differensiallikningssystemer av 1. og 2. orden, ikkje-lineære system og løysing ved analytiske, kvalitative og 
numeriske metodar, samt Laplace transformasjon 

ii.  Prosjektarbeid, problemløysing og matematisk modellering i eit undervisings- og læringsperspektiv  
 
 

1. september  2013 



Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne: 
• Beherske oppstilling og løysing av lineære differensiallikningssystem av 1. og 2. orden, og analysere ikkje-lineære 

differensiallikninger på bakgrunn av kunnskap om og innblikk i analytiske, kvalitative og numeriske metodar 
• Planleggje og gjennomføre problemløysing i ein prosjektoppgåve, som inneberer oppstilling og/eller bearbeiding og 

tilpassing av ein enkel differensiallikningsmodell 
• Velje og bruke formålstenlege digitale hjelpemiddel ved problemløysinga 
• Utarbeide undervisningsmateriale til eit opplegg på ungdomstrinn eller vidaregåande skule, som understøtter at elevane 

arbeider med problemløysing i et prosjektliknande opplegg med eit for nivået relevant matematisk innhald 
• Gjøre greie for korleis undervisingsmaterialet kan brukast til å sette scenen for sjølvstendige undersøkingar hjå elevane og 

samtidig understøtte læringsmåla 
 
 

Tilrådde forkunnskapar MAT131 og Matematikdidaktik1 & 2 eller tilsvarande 

Krav til forkunnskapar  Ingen 

Fagleg overlapp  
 

Ingen 

Undervisning og omfang 4 samlingar à 2-3 dager, ca. 60 timer totalt som fordelast (omlag) slik: 
Førelesningar med tilhøyrande oppgåver og øvingar: 1/3 
Gruppearbeid, deltakarframlegg, respons, rettleiing og diskusjon av prosjekta: 1/3 
Gruppearbeid, deltakarframlegg, respons, rettleiing og diskusjon av undervisingsopplegga: 1/3 
 

Obligatoriske arbeidskrav Del 1 Prosjektrapport utarbeidet i samarbeid med en medstudent  
Del 2 Materiale til undervisingsopplegget, utarbeidet i samarbeid med en medstudent 
Gyldige inneverande og dei to neste semestra. 

Vurdering/Eksamensform Ein halv times individuell munnleg eksamen utan førebuingstid (tel ca. 50 %) med todelt loddtrekt spørsmål om: 
a) Differensiallikningar (matematikkfagleg del) 
b) Del 1, Del 2, eller samanhengen mellom dei to delane (matematikkdidaktisk del) 

Prosjektrapport og undervisningsmateriale inngår i vurderinga med ca. 25 % kvar. Der gives en samlet karakter. 
Eksamenssemester Det er ordinær eksamen kvart semester 

Karakterskala 
 
Grading scale 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta. 
 
The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading scale, grade F is a fail. 

Undervisningsstad** Bergen (samlingsbasert) 

Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  
 

Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Min side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
 



Mal for emnebeskriving for emne på MN-fakultetet         DATO 
 
Emnekode STAT292 
Namn, nynorsk Prosjektarbeid i statistikk 
 

Namn, bokmål Prosjektarbeid i statistikk 
Namn, engelsk Project in Statistics 
Studiepoeng 10 
Undervisningssemester Vår, undervisast fyste gong vår 2017 

 
Undervisningsspråk Norsk [Norwegian] 
Studienivå Bachelor 
Institutt Matematisk institutt 
Krav til studierett Emnet er berre opent for studentar som tek Bachelorgrad i statistikk og forsikringsmatematikk eller Profesjonsstudium i aktuarfag.  

 
Innhald Emnet består i å skrive og presentere ei prosjektoppgåve. Prosjektoppgåva vil ha tema som spenner over heile spekteret av sentrale 

problemstillingar i statistikk. I prosjektarbeidet skal studentane få trening i bruk av bibliotekstenester. Det blir og gitt undervising i 
programpakka R, matematisk skriving og i bruk av LaTex. 

Læringsutbytte Etter fullførd emne skal studentane kunne: 

• Planleggje og gjennomføre eit prosjekt knytt til statistiske fag.  
• Redigere matematisk tekst ved hjelp av eigna programvare. 
• Formulere og presentere ei matematisk problemstilling både munnleg og skriftleg.  

Tilrådde forkunnskapar MAT131, STAT210, STAT220 
Krav til forkunnskapar  MAT111, MAT112, MAT121, STAT110, STAT111.  
Fagleg overlapp  MAT264: 9sp; MAT292: 10sp 
Undervisning og omfang Den felles undervisinga består av fire enkeltkurs (á to timer): bibliotekskurs, R-kurs, skrivekurs og LaTex-kurs. Tid for desse avtalas i 

byrjinga av semesterert. I tillegg får kvar student ein rettleiar for prosjektoppgåva som dei skal møte etter avtale.  

Obligatoriske arbeidskrav Obligatorisk frammøte på undervising 
Vurderingsform Prosjektoppgåve + munnleg presentasjon.  
Vurderingssemester Eksamen berre ein gong i året - vår 

30.09.2013 



 
 

 

Karakterskala 
 
 

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.   

Undervisningsstad** Bergen 
Emneevaluering** Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

 
Kontaktinformasjon Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet. 
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