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Matematik 
/Mathematics/ 
(SCB kod: 10105) 

Ämnesbeskrivning 
Ämnesbeteckningen matematik innehåller ren matematik och tillämpad matematik och täcker vid 
Linköpings universitet en mångfacetterad verksamhet. Den innehåller bland annat algebra, diskret 
matematik, dynamiska system, funktionalanalys, geometri, inversa problem, komplex analys, 
matematisk fysik, partiella differentialekvationer, tillämpad matematik och topologi. Den studerande 
har alltså många forskningsområden att välja mellan och i normalfallet är detta val redan gjort när 
studierna påbörjas eller görs inom sex månader.  

Mål och syfte 
Utbildningen på forskarnivå ska ge grundläggande och breda kunskaper inom matematik och 
fördjupade insikter inom någon eller några delar av ämnet. Den ska även ge färdighet att 
självständigt bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ämnet eller närstående områden.  

Examen 
Utbildning på forskarnivå i något av de aktuella ämnena leder till en doktorsexamen eller 
licentiatexamen. Den senare kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar 
minst 120 högskolepoäng (hp) varav kurser motsvarar studier om minst 60 hp och 
avhandlingsarbetet motsvarar studier om minst 60 hp. Doktorsexamen omfattar 240 hp varav kurser 
motsvarar studier om minst 120 hp och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 120 hp.  

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens 
Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet  
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i något av de aktuella ämnena har den som fullgjort 
kursfordringar omfattande minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till ämnet. I dessa 60 hp 
ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 hp inom ett 
område relevant för forskarutbildningsämnet. (Här avses också kurser eller examensarbete i 
matematikorienterade, tillämpade ämnen.)  

Utbildningens genomförande 

Utbildningens uppläggning 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppstudier och handledning. Prov på 
utbildningens kursdel är skriftliga eller muntliga och bedöms med betygen Godkänd eller Icke 
godkänd. Den studerande ska delta aktivt i seminarier, gästföreläsningar och konferenser. Syftet med 
dessa aktiviteter är att informera om aktuell forskning och aktuella tillämpningar av ämnet och att 
orientera om utvecklingen utanför den egna specialiteten. 
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Avhandling 
Övergripande regler kring utformning, framläggning och betygssättning av avhandlingar återfinns i 
fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 
För både doktorsexamen och licentiatexamen ska den studerande författa en avhandling. För 
doktorsexamen ska avhandlingen vara av sådan vetenskaplig kvalitet att resultaten kan publiceras i 
en internationell vetenskaplig tidskrift på god nivå. Avhandlingen kan utformas som ett 
sammanhängande verk (monografiavhandling) eller som en sammanfattning av publicerade 
uppsatser (sammanläggningsavhandling). Doktorsavhandlingar i de aktuella ämnena ska normalt vara 
sammanläggningsavhandlingar och innehålla minst två accepterade eller publicerade artiklar. 
En licentiatavhandling kan bestå av en vetenskaplig uppsats eller en på vetenskaplig grund utarbetad 
utredningsrapport.  

Vetenskapsteori, metodik och etik 
Samtliga studerande nyantagna från och med 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått en av 
fakulteten beslutad obligatorisk kurs i vetenskapsteori, metodik och etik om 6 hp (se Studiehandbok 
för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.5). 

Pedagogisk utbildning 
Alla studerande som undervisar på LiU eller något annat lärosäte ska läsa en grundläggande 
pedagogisk kurs. Minst 3 hp från denna kurs ska ingå i utbildningen på forskarnivå och eventuella 
resterande poäng ska räknas som institutionstjänstgöring (se Studiehandbok för utbildning på 
forskarnivå, avsnitt 5.5).  

Individuell studieplan 
För varje studerande ska en individuell studieplan upprättas. Den närmare planeringen av kurser och 
andra moment görs i samråd med handledaren och dokumenteras i den individuella studieplanen (se 
Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.3). Studieplanen upprättas senast en månad 
efter antagningen och revideras minst en gång per år. 

Handledning 
Alla studerande som antas från och med 1 juli 2007 ska ha minst två handledare. Detsamma gäller 
dem som antagits tidigare och begär att få två handledare. En av handledarna ska utses till 
huvudhandledare (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 4.1). 
Handledare ska medverka vid planeringen av utbildningen och vid valet av forskningsuppgift samt i 
övrigt vägleda den studerande under studietiden. 

Tillgodoräknanden 
Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett av den studerande; ansökan tillstyrks eller 
avstyrks av huvudhandledaren och beslut om tillgodoräknande tas av prefekten eller den instans 
uppgiften delegerats till. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Forskarutbildningsnämnden 
(se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.6). Tillgodoräknanden bör göras i början av 
studierna.  

För studerande antagen till doktorsexamen 
Kurser på avancerad nivå motsvarande högst 60 hp, som inte ingår i det särskilda behörighetskravet 
till forskarutbildningsämnet och som är relevanta för utbildningen, får tillgodoräknas.  
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För studerande antagen till licentiatexamen  
För studerande, som antas till utbildning med avsikt att slutföra den till licentiatexamen, 
rekommenderas att inte mer än hälften av kravet för kursdelen, det vill säga 30 hp, ska 
tillgodoräknas. Kurserna som tillgodoräknas ska studenten ha läst på avancerad nivå och de får inte 
ingå i det särskilda behörighetskravet för forskarutbildningsämnet.  

Seminarie- och konferensdeltagande 
Alla studerande förväntas bidra till och ofta delta i seminarieverksamheten vid institutionen. De 
förväntas även presentera sin forskning vid nationella och internationella konferenser. De 
studerande bör också delta i seminarieserien Research Seminars, 2 hp.  

Kurser 
För doktorsexamen krävs minst 120 hp kurser och för licentiatexamen krävs minst 60 hp kurser. 
Bland kurserna, som ska ingå i doktorsexamen, ska minst 60 hp vara från följande tre områden: 
Algebra och diskret matematik (minst 20 hp), Analys och differentialekvationer (minst 20 hp) och 
Geometri och topologi (minst 10 hp). För licentiatexamen ska minst 30 hp vara kurser från dessa 
ämnesområden.  
Följande är ett urval av ämnets forskarutbildningskurser: 

Algebra och diskret matematik  
• Algebra 

• Algebraisk geometri 

• Enumerativ kombinatorik 

• Galoisteori 

• Grafteori 

• Gröbnerbaser 

• Kombinatorik 

• Kommutativ algebra 

• Matrisanalys 

• Representationsteori. 

Analys och differentialekvationer 
• Distributionsteori 

• Dynamiska system 

• Fourieranalys 

• Funktionalanalys 

• Icke-linjär analys 

• Integrationsteori 

• Komplex analys 

• Operatorteori 

• Partiella differentialekvationer 
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• Potentialteori 

• Regulariseringsteori. 

Geometri och topologi  
• Algebraisk topologi 

• Allmän topologi 

• Differentialgeometri 

• Mångfalder och fiberknippen. 
Kurser på forskarnivå i andra relevanta ämnen såsom beräkningsmatematik, matematisk statistik, 
optimeringslära, biologi, datalogi, fysik, informationsteori, kontinuumsmekanik, reglerteori, etc. kan 
också ingå i examen. Även fakultetsgemensamma kurser kan ingå i examen. 
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