
Studieplan for  MAMN-MAT Master i matematikk  
 

Overskrift Standardsetningar og rettleiing 
Mål og innhald 

 

Objectives and content 

Mål: 

Studiet gjev trening i abstrakt tenking, og i å analysere 

problem av matematisk art, der løysningsmetoden ikkje er 

kjend. Under studiet vil studentane utvikle ei evne til å sjølv 

setja seg inn i nye område og i å formidle matematikk. 

 

Innhald: 

Studenten skriv masteroppgåve innan eit av følgjande tema:  

- Algebra, som er eit klassisk felt knytt til studiet av 

polynom i fleire variablar.  

- Algebraisk geometri, som er et fagfelt der ein nyttar 

teknikkar frå algebra og topologi, og gjerne og kompleks 

analyse eller talteori, for å studere geometriske objekt som 

kurver, flater og høgare dimensjonale mangfaldigheitar 

som kan definerast ved hjelp av polynomielle likningar. 

- Matematisk analyse, som er nært knytt til funksjonar av 

ein eller fleire reelle variablar, men som og inneheld fleire 

andre emne, delvis av ein noko meir abstrakt natur, så som 

generell topologi, mål- og integralteori og 

funksjonsanalyse.  

- Topologi, som er ei grein av matematikken der ein 

studerar geometriske former som kurver, flater og høgare 

dimensjonale rom.  

 

 

Objective: 

The programme provides training in abstract thinking and in 

analyzing mathematical problems, where the method of solution 

is not known. During the programme, students will develop the 

ability to explore new fields and to teach mathematics. 

 

Content:  

Master’s theses in mathematics can be written in the following 

fields:  

- Algebra, which is a classical field associated with the study of 

polynomials in several variables. 

- Algebraic geometry, which is an areawhere one uses 

techniques from algebra an topology, and often also complex 

analysis or number theory, for studying geometric objects 

such as curves, surfaces and higher dimensional manifolds 

that can be defined through polynomial equations. 

- Mathematical analysis, which is closely associated with 

functions of one or more real variables, but which also 

includes several other topics, some of a more abstract nature, 

such as general topology, theory of measure and integration 

and functional analysis. 

- Topology, which is a branch of mathematics in which one 

studies geometric shapes such as curves, surfaces and higher 

dimensional space. 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 

 

 

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande 

læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell 

kompetanse: 

 

Kunnskapar 

 

Kandidaten 

• har inngåande kunnskap innanfor matematikk. 

Kandidaten kan relatere generelle og abstrakte omgrep 

og metodar til konkrete utrekningar og bruk.  

A candidate who has completed his or her qualifications should 

have the following learning outcomes defined in terms of 

knowledge, skills and general competence: 

 

Knowledge 

 

The candidate  

• has a thorough knowledge of mathematics. The candidate 

can relate general and abstract concepts and methods to real 

calculations and applications. 



• har utstrakt erfaring med problemløysing og kunnskap 

om strategiar i å kombinere ulike metodar.  

• har innsikt i dei viktigaste matematiske strukturar innan 

algebra, geometri/topologi og analyse, og kan gjere reie 

for og drøfte grunnleggjande teori innan desse områda.  

 

 

Ferdigheiter 

 

Kandidaten 

• kan vurdere og grunngje val av metodar for å løyse 

matematiske problem og analysere kompliserte 

matematiske strukturar.  

• kan gjennomføre eit forskingsprosjekt på ein 

sjølvstendig og systematisk måte, derunder utvikle 

matematiske prov og utføre sjølvstendige matematiske 

resonnement og utrekningar.   

• kan skrive og framstille matematikk etter fagleg 

standard, og på ei forståeleg og leseverdig måte. 

 

Generell kompetanse 

 

Kandidaten 

• kan analysere matematiske tekster og forenkle 

matematiske resonnement ved å skissere strukturen og 

dei viktigaste elementane.  

• kan bruke kunnskapen nemnt over som grunnlag for ein 

kritisk tilnærming til bruk av faget. 

• kan løyse komplekse problem, også i tilfelle der 

metodevalet i utgangspunktet er uklart eller der fleire 

metodar må kombinerast. 

 

• has extensive experience with problem solving and a 

knowledge of strategies for combining different methods. 

• has insight into the most important mathematical structures 

in algebraic geometry and/or topology and analysis and can 

explain and discuss the basic theory in these disciplines. 

 

 

Skills 

 

The candidate 

• can assess and explain the choice of methods for solving 

math problems and can analyze complex mathematical 

structures. 

• can conduct a research project in an independent and 

systematic way, including the development of mathematical 

proofs and performing independent mathematical reasoning 

and calculations. 

• can write and produce mathematics at professional standards 

and in an understandable and readable way. 

 

General competence 

 

The candidate 

• can analyze mathematical texts and simplify mathematical 

reasoning by outlining the structure and the most important 

elements. 

• can use the knowledge mentioned above as a basis for a 

critical approach to the application of the discipline. 

• can solve complex problems, even in cases where the choice 

of method is unclear or where several different methods 

must be combined. 

 


