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Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre delar: dels en 
allmän del, dels denna ämnesinriktade studieplan och dels varje 
doktorands individuella studieplan. 

Mål 
 
Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet  
skall utbildningen på forskarnivå ge ytterligare insikter i ämnets  
viktigare delar samt fördjupade kunskaper inom minst ett delområde.  
Genom handledning och avhandlingsarbete skall doktoranden göras  
väl förberedd för en kritisk och självständig forskarverksamhet eller  
för annan yrkesverksamhet, där höga krav ställs på djupgående 
ämnesinsikt och forskningserfarenhet samt lära sig hur man använder 
matematik i olika tillämpningar. Avhandlingen skall visa förmåga till 
självständigt tänkande med uppnående av egna resultat. 
 
Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i 
muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska samt, när 
det gäller svensktalande doktorander, på svenska. 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet tillämpad matematik och statistik omfattar tillämpad 
matematik, matematisk modellering, statistisk metodik och 
tillämpningar av statistiska metoder. Forskningen i tillämpad 
matematik och statistik har en tydlig koppling till medicin, teknik, 
naturvetenskap och liknande områden. Kärnan inom ämnet tillämpad 
matematik och statistik  är numera väletablerad men ämnet har vuxit 
mycket snabbt under några decennier och nya delområden uppstår 
ständigt. Fortfarande kan och bör en doktorand ha en god förståelse av 
forskning i olika delområden av matematik och tillämpad matematik 
samt hur dessa delområden kan tillämpas på olika sätt.  
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Information om aktuella forskningsområden vid matematiska 
institutionen kan fås via institutionens hemsida 
http://www.math.uu.se/ se även www.math.uu.se/~cim 

Behörighet 

Grundläggande behörighet 
Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå 
framgår av studieplanens allmänna del. 

Särskild behörighet 
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i tillämpad 
matematik och statistik har den som avlagt godkända prov på kurser i 
matematik eller på kurser inom för matematiken relevanta områden 
omfattande minst 90 högskolepoäng, eller som i ett annat land 
förvärvat motsvarande kunskaper. I normalfallet krävs dessutom 
godkänt examensarbete om minst 15 högskolepoäng. 
 
Exempel på utbildningar som ger särskild behörighet är: 
Kandidatprogrammet i matematik (förutsatt att allmän behörighet 
uppfylls) 
Kandidatprogrammet i datavetenskap (förutsatt att allmän behörighet 
uppfylls) 
Kandidatprogrammet i statistik (förutsatt att allmän behörighet 
uppfylls) 
Masterprogrammet i matematik 
Masterprogrammet i datavetenskap 
Masterprogrammet i statistik 
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik 
För övriga inriktningar och program kan för särskild behörighet 
krävas en viss komplettering av matematiken. Upplysningar i 
individuella fall lämnas av forskarutbildningsansvarig professor. 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i tillämpad 
matematik och statistik skall inlämna en ansökan till prefekten vid 
matematiska institutionen. Platser på utbildningen på forskarnivå 
tillsätts normalt en gånger per år. 
 
I samband med antagningen skall anges hur man planerar att 
finansiera såväl doktorandens personliga försörjning som dennes 
forskning. 
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Utbildningens uppläggning 
För varje doktorand skall vid antagningen upprättas en individuell 
studieplan av doktoranden och dennes handledare efter samråd med 
forskarutbildningsansvarig professor. Planen fastställs av prefekten 
(på delegation av fakultetsnämnden) i samband med antagningen.  

Den individuella studieplanen skall årligen revideras gemensamt av 
doktoranden och dennes handledare och tillföras en sammanfattning 
av uppnådda resultat samt planerna för det närmaste året. 
Betydelsefulla förändringar och eventuell oenighet om den 
individuella studieplanen skall rapporteras till prefekten eller, om så 
bedöms nödvändigt, till forskarutbildningsnämnden.  

Kurser 
Inom utbildningen på forskarnivå kan det förekomma olika slags 
kurser, såsom föreläsningar, litteraturstudier, praktiska övningar, 
fältstudier, etc. Kurserna skall ge både förutsättningar för 
avhandlingsarbetet och bredare insikter i ämnet som komplement till 
den specialistkompetens som vinns i forskningsarbetet. De kurser som 
ingår i den individuella studieplanen kan dels hämtas bland matematik 
och beräkningsvetenskap, och dels relevanta kurser i tillämpade 
ämnen. Till exempel, om studenten forskar inom matematisk biologi 
kan hon/han ta kurser i biologi/ekologi. 
 
Kurs i forskningsetik (om minst 2 högskolepoäng) är obligatorisk för 
licentiat- och doktorsexamen, liksom högskolepedagogiskutbildning 
för doktorander som undervisar inom grundnivå eller avancerad nivå 
 
Kurserna i den individuella studieplanen väljs av huvudhandledaren i 
samråd med doktoranden. 
 
Ett urval bland följande kurser, eller motsvarande, skall ingå i 
utbildningen: Partiella differentialekvationer, optimeringsmetoder, 
beräkningsvetenskap III,  komplexitetsteori, måtteori och stokastisk 
integration, teoretisk statistik, matematisk statistik, tidsserieanalys, 
Markovprocesser, datorintensiv statistik och informationsutvinning, 
fördjupningskurs i matematisk statistik,  tillämpad matematik, 
Bayesianska metoder, validerad numerik, matematisk biologi, 
stokastiska processer, modellering av komplexa system, stationära 
stokastiska processer, stokastiska processer med tillämpningar, 
sannolikhetsteori. 
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Doktoranden skall ta del i den vetenskapliga aktiviteten på 
institutionen bl.a. genom att aktivt delta i seminarier och bevista 
gästföreläsningar. 

Fordringar för doktorsexamen 
För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser som ingår 
i den för varje doktorand fastställda individuella studieplanen, dels 
godkänt disputationsprov. Utbildningen, som leder till doktorsexamen 
omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), varav 
avhandlingsdelen omfattar minst 120 högskolepoäng och kursdelen 
omfattar minst 80 högskolepoäng.  

Fordringar för licentiatexamen 
En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng 
(två års heltidsstudier), kan avslutas med licentiatexamen. För denna 
fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i 
etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier 
om minst 60 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst 40 
högskolepoäng.  

Övrigt 
Forskning i tillämpad matematik och statistik bedrivs i ett omfattande 
internationellt samarbete och förutsätter ett omfattande globalt 
informationsflöde. Det är därför nödvändigt att doktoranden kan läsa 
och tillgodogöra sig vetenskapliga arbeten på främmande språk samt 
skriva vetenskaplig text på engelska och svenska.  
 
Avhandlingsarbetet bedrivs individuellt, men det är värdefullt med 
kontakter och samarbete med andra doktorander vid institutionen, t.ex. 
genom deltagande i doktorandseminarier. Doktoranderna bör under 
sin utbildning delta och presentera sina forskningsresultat vid 
internationella forskningskonferenser. 
 
Doktoranderna bör även uppmärksamma verksamheten i tillämpad 
matematik och matematisk statistik  vid Stockholms universitet,  
Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm samt Institut Mittag-Leffler. 
För en breddning av kunskaperna samt för att förbättra möjligheterna 
att kunna utnyttja matematiska metoder i ett eventuellt framtida 
yrkesliv, är det värdefullt att ha kontakt med andra ämnen inom 
universitetet. Detta gäller ren matematik, som ämnen utanför 
institutionen, t.ex. biologi, dataämnen, ekonomi, geovetenskap, kemi, 
medicin, teknik, teoretisk fysik och teoretisk filosofi. 
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