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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. Doktoranden 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.  

Utbildningens genomförande 

Kurser 

För doktorsexamen krävs minst 120 hp kurser och för licentiatexamen krävs minst 60 hp kurser. För 
att utbildningen ska ge den studerande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 
matematik 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. Vidare kan kurser på 
forskarnivå i andra relevanta ämnen såsom beräkningsmatematik, matematisk statistik, 
optimeringslära, biologi, datalogi, fysik, informationsteori, kontinuumsmekanik, reglerteori, etc. också 
ingå i examen. Även fakultetsgemensamma kurser kan ingå i examen. 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom matematik, och i synnerhet inom sitt 

forskningsområde, genom att välja lämpliga fördjupningskurser vilket görs med hänsyn till 

avhandlingsarbetet i samråd med handledaren.   

Följande är ett urval av avdelningens forskarutbildningskurser: 

Algebra och diskret matematik  

 Algebra 

 Algebraisk geometri 

 Galoisteori 

 Grafteori 

 Gröbnerbaser 

 Kombinatorik 

 Kommutativ algebra 

 Matrisanalys 

 Representationsteori. 
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Analys och differentialekvationer 

 Distributionsteori 

 Dynamiska system 

 Fourieranalys 

 Funktionalanalys 

 Icke-linjär analys 

 Integrationsteori 

 Komplex analys 

 Operatorteori 

 Partiella differentialekvationer 

 Potentialteori 

 Regulariseringsteori. 

Geometri och topologi  

 Algebraisk topologi 

 Allmän topologi 

 Differentialgeometri 

 Mångfalder och fiberknippen. 


