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 Nye emner, nye veier 
 

(Vår visjon er at studieløpene på en naturlig måte skal lede studentene til et 
nytt og høyere stadium i sin utdannelse!) 

 

 

 

                                          

        Trapp opp og trapp ned (M.C. Escher, 1960) 
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Introduksjon 
Bakgrunn 

Sammensetning 
Studieplanutvalget ble nedsatt juni 2019 med følgende medlemmer: Andreas Carlson, Ulrik Skre 
Fjordholm, Ingrid Hobæk Haff, Sverre Hartveit, Tom Lindstrøm, Arne B. Sletsjøe (leder). Utvalget 
ble bedt om å avgi sin rapport innen 1. november 2019. 

Oppdrag 
Utrede og foreslå «Nye emner, nye veier» i utdanningstilbudet ved Matematisk institutt (MI). 

Bakgrunn 
MIs reviderte studieprogrammer har fungert i et par år. I mellomtiden er det meldt nye behov som ikke 
er dekket av det eksisterende tilbudet. 

x studieløp mot datasikkerhet med en vesentlig del matematikk (for kryptering, kodeteori etc.) 
(studieretning i MAMI vedtatt) 

x studieløp med kvanteinformasjonsteori (forslag til to emner foreligger) 
x studieløp innenfor Data Science og CS som ikke er dekket av nåværende programmer (rapport 

om satsing på DS+CS senter er grunnlag for pågående planlegging på fakultetet) 
x nye ønsker fra studenter om spesielle emner på 2-3000 tallet (avansert lineær algebra, ...) 

Studieløpene over involverer naturlig andre institutter.  Om studieløpene etableres hos oss trengs det 
derfor både en prinsipiell og en pragmatisk tilnærming fra instituttet. 
Med utgangspunkt i at studieløpene selvsagt skal være relevante kan dette settes på spissen: 

1. (prinsipiell) Hva skal være MIs fotavtrykk i studieløpene.  Hvor mye MI-emner, og i så fall 
hvilke «minstekrav»?   

2. (pragmatisk) Hvordan kan vi gjøre studieløpene fleksible og attraktive for flere studenter.   

Det er naturlig at disse spørsmålene tas opp i sammenheng og ikke som et løp om gangen, selv om 
realiseringen av hvert enkelt studieløp selvsagt må følge vanlige saksgang. 

Mandat 
Utvalget bes foreslå hvordan MI best kan møte disse utfordringene.  Spesielt bes utvalget vurdere 
bachelordelen i eventuelt nye studieløp, med konsekvenser/kopling til masterdelen. 

a)  Hvilke nye studieløp bør instituttet tilby?  Hvilke «minstekrav» spesielt til opptak til eventuell 
masterdel av studieløpet bør settes? 

b)  Hvilke nye emner bør instituttet tilby?  Krever studieløpene nye eller revisjon av gamle 
emner?   

Utvalget bes avlevere rapport innen 1. november, slik at eventuelle første forslag kan behandles før 
nyttår, og ha effekt fra høsten 2020. 
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Innspill til utvalget 
Følgende innspill er oversendt til utvalget: 

x Datasikkerhet med vesentlig del matematikk (kryptering/kodeteori) 
o Vedlegg 1: Notat fra Kristian Ranestad/Kristin Shaw 

� Nytt emne MAT 2250 Diskret matematikk 
x Kvanteinformasjonsteori, to(?) nye emner 

o Vedlegg 2: Emnebeskrivelse 
� MAT 3XYZ Kvanteberegning 

x Løp innenfor Data Science og CS som ikke er dekket av nåværende programmer 
o Vedlegg 3: Rapport om DS/CS ledet av Geir Dahl 

x Ønsker om nye emner på 2-3000-tallet  
o Vedlegg: Foreligger ikke noe bakgrunnsmateriale 

x Slå sammen våre programmer på bachelor- og master-nivå 
o Vedlegg 4: Notat fra Geir Dahl 

� 3 studieretninger på bachelor-nivå 
x studieretninger på master-nivå følger forskningsgruppene 

x Endringer i masterstudiet innen FFR 
o Vedlegg 5: Rapport fra arb.gr. ledet av Arne Bang Huseby 

� Endringer innen FFR (bachelor og master) for å framstå mer enhetlig 
� Situasjonen rundt MAT3400/4400 
� Ubalanse mellom vår- og høst-emner 

 

Utvalgets arbeid 
Utvalget har hatt 3 møter pluss et introduksjonsmøte hvor instituttledelsen kom med sine innspill og 
utdypet mandatet. Rapporten er strukturert i henhold til de problemstillingene som er skissert i 
mandatet, kombinert med utvalgets egne vurderinger av hvilke problemstillinger som er mest 
aktuelle/relevante.  

 

Oppsummering av utvalgets anbefalinger 
Utvalgets funn og forslag til forbedringer er gruppert i to punkter: 

Problemstilling 1: Ny begynnerundervisning 
Etter en grundig gjennomgang har utvalget funnet flere problemer med dagens grunnundervisning. 
Utvalget foreslår å flytte all lineæralgebra til første semester, flytte MAT-INF1100 til tredje semester, 
og flytte om på stoff slik at hvert av de obligatoriske kursene i 1.-3. semester fremstår som mer 
fokuserte, rendyrkede kurs. 

Problemstilling 2. Studieretninger/studieløp, overgang mellom 
bachelor og master 
Utvalget mener at informasjon om studieretninger og kvalifikasjonskrav til masterprogrammene bør 
tydeliggjøres. Under alle studieretningene bør det gis informasjon om hvilke masterprogram 
studieretningen naturlig leder mot, og også hvilke faglige tilleggskrav som må oppfylles for opptak til 
programmene. Utvalget mener at det ikke bør etableres nye studieretninger under bachelor-
programmene, men heller at faglig nærliggende studieretninger slås sammen. 
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 Problemstilling 1:  
Ny begynnerundervisning 

Introduksjon 
Beskrivelse av problemstillingen 

Semester    
3 MAT1120   
2 MAT1110 MEK1100 STK1100 
1 MAT1100 MAT-INF1100 IN1900 

Tabell 1: Dagens begynnerundervisning for MAMI 

Dagens begynnerundervisning har sin opprinnelse fra Kvalitetsreformen av 2003. Kursene har 
gjennomgått flere endringer de siste 16 årene, og fremstår i dag som lappetepper av ulike, til dels 
urelaterte temaer.  

Utvalget har identifisert flere problemer med dagens kurssammensetning og kursenes innhold, og 
anbefaler at instituttet gjør en omlegging av begynnerundervisningen. Problemene vi har identifisert 
kan oppsummeres slik: 

x Stoffet om lineær algebra er i dag spredt over de tre kursene MAT1100, MAT1110 og 
MAT1120. Dette vanner ut stoffet, leder til mye dobbeltarbeid, og stjeler fokus fra andre 
temaer i MAT1100 og MAT1110. 

x Stoffet om flervariabel kalkulus, og særlig integrasjon over kurver, flater og volumer, 
undervises i dag både i MAT1110 og MEK1100. Igjen fører dette til mye dobbeltarbeid. 

x MAT-INF1100 er i dag en samling av temaer som «ble til overs» da det gamle MA100 (?) ble 
til MAT1100, samt noen klassiske temaer i numerisk analyse. En grundig innføring i numerisk 
analyse forutsetter en matematisk modenhet man ikke kan forvente av en student i første 
semester. 

x Den rigide sammensetningen av obligatoriske kurs i MAMI det første året gjør det vanskelig å 
kombinere studiene med studieløp fra andre institutter. For eksempel tvinger dette studentene 
på MAMI-studieretningen Matematikk og Fysikk til å ta FYS-MEK1110 i fjerde semester, ett 
år etter sine medstudenter på Fysisk Institutt. 

Foreslått løsning 
Semester    

3 MAT-INF1101   
2 MAT1111 MEK1101 STK1100 / FYS-MEK1110 
1 MAT1101 MAT1121 IN1900 

Tabell 2: Foreslått begynnerundervisning for MAMI 

Kort oppsummert foreslår utvalget at kursene MAT1100, MAT1110, MAT1120, MEK1100 og MAT-
INF1100 erstattes av nye, mer rendyrkede varianter, her kalt hhv. «MAT1101», «MAT1111», osv. Vi 
foreslår at kurset «MAT1121 – Lineær algebra» undervises i første semester, og at «MAT-INF1101 – 
Numerisk analyse» undervises i tredje semester. Vi ønsker også å åpne for en mer fleksibel 
kurssammensetning i andre semester; se seksjonen MAMI-studieretningen «Matematikk og fysikk» 
(side 9) for en utdypning av dette momentet. 
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I resten av dette kapittelet tar vi for oss hver av de foreslåtte endringene, gir ytterligere motivasjon for 
hvert av forslagene og diskuterer hvilke utilsiktede konsekvenser endringen eventuelt kan ha. De 
foreslåtte endringene vil ha størst innvirkning på bachelorprogrammene MAMI, FA og ELITE, men 
vil også påvirke programmene MAEC, MENA, GEO, Geofysikk, IRIS og Lektor (retning realfag); se 
appendiks A for en oversikt. Vi diskuterer også konsekvenser for disse studieprogrammene. 

Mer utførlige kursbeskrivelser for de foreslåtte kursene er å finne i appendiks B. 

Foreslåtte endringer 
«MAT-INF1101 – Numerisk analyse» 
Mye av stoffet i dagens MAT-INF1100 er klassisk numerisk analyse (numerisk integrasjon, 
derivasjon, løsning av differens- og differensialligninger, interpolasjon), men som uten en bakgrunn i 
grunnleggende reell analyse (dvs. MAT1100/MAT1110) er vanskelig å gjøre rigorøst. Det er derfor 
begrenset hvor godt man får behandlet disse svært viktige emnene. I tillegg kan studentene lett få et 
feilaktig inntrykk av numerisk analyse som en samling «oppskrifter» uten et rigorøst fundament. 

Utvalget foreslår å erstatte MAT-INF1100 med tredjesemesterskurset «MAT-INF1101 – Numerisk 
analyse», et rent kurs i numerisk analyse. Kursets vanskelighetsgrad og grad av formalitet er tenkt å 
ligge et sted mellom dagens MAT-INF1100 og MAT3110 – Innføring i numerisk analyse. Flyttingen 
til tredje semester muliggjør en mer rigorøs gjennomgang av temaene i MAT-INF1100, herunder 
feilestimater og konvergensbevis. Med lineæralgebra i første semester (se «MAT1121» under) vil det 
også være naturlig å legge noe numerisk analyse i «MAT-INF1101», slik som for eksempel egenverdi-
/SVD-beregning, least squares, samt kondisjonstall og stabilitet av algoritmene. Kurset vil dermed 
legge grunnlaget for eventuelle studier i beregningsorientert matematikk, samt være essensiell 
bakgrunnskunnskap for jobb i næringslivet. Det at «MAT-INF1101» havner etter IN1900, og 
potensielt går parallelt med IN1910, gjør det mulig å gi oppgaver som krever mer omfattende 
programmering enn hva som er mulig i dag. 

 «MAT1121» – MAT1120 i 1. semester 
Elementær lineæralgebra er i dag spredt over tre kurs: MAT1100 (omtrent 3 forelesninger), MAT1110 
(omtrent 7 forelesninger), og MAT1120. Emnet er såpass elementært, men samtidig fundamentalt for 
annen vitenskap, at det ville være fordelaktig å samle all lineær algebra i ett enkelt 
førstesemesterskurs. En gjennomgang viser at de fleste andre universiteter i Norden også underviser 
lineær algebra i første eller andre semester.1 

Utvalget foreslår å flytte all lineæralgebra til et nytt førstesemesterskurs, «MAT1121 – Lineær 
algebra». Kurset erstatter dagens MAT1120, og er tenkt å overlappe 10 studiepoeng med dette.  

«MAT1121» overtar plassen til dagens MAT-INF1100/MAT-IN1105 (se punktet om «MAT-
INF1101»), og fører dermed ikke til strukturendringer i studieoppbygningen for hverken MAMI, 
MAEC eller andre programmer som inneholder MAT1120 og MAT-INF1100/MAT-IN1105 (se 
appendiks A). 

«MAT1111» – et rendyrket kurs i flervariabel kalkulus 
Dagens MAT1110 er en samling av flere urelaterte emner: Klassisk flervariabel kalkulus (unntatt 
sentrale emner som i stedet ligger i MEK1100), rekketeori og lineæralgebra. Tilbakemeldinger fra 
studenter forsterker også inntrykket om at kurset er en samling av enkeltemner, snarere enn et 
helhetlig kurs. Klassiske temaer som linje-/flate-/volumintegraler, divergensteoremet og Stokes’ 

 
1 NTNU (siv. ing) 2. semester; NTNU (realfag) 1.-2. semester; UiB 2. semester; UiT 2. semester; NMBU 
(lektor) 3. semester; København 1.-2. semester; Lund 1. semester, Uppsala 1.-2. semester. 
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teorem undervises i dag til dels i det mer praktisk orienterte MEK1100, noe som er uheldig med tanke 
på at disse temaene danner grunnlaget for mye av moderne analyse og geometri. 

Utvalget foreslår at MAT1110 erstattes av et nytt andresemesterskurs, «MAT1111 – Flervariabel 
kalkulus». Alt stoff om lineæralgebra flyttes fra MAT1110 inn i «MAT1121», mens 
integrasjonsstoffet fra MEK1100 flyttes inn i «MAT1111». 

Den foreslåtte endringen innebærer at alt stoff om lineæralgebra i MAT1110 tas ut, og fordrer dermed 
at de som tar «MAT1111» alt har tatt «MAT1121». Dette problemet kan løses ved at de få som i dag 
tar MAT1110 men ikke MAT1120 (se appendiks A) tilbys et «kræsjkurs» i nødvendig 
lineæralgebrastoff (dvs. matriser og beregning av determinanter). Se seksjonen Konsekvenser av 
lineær algebra i første semester nedenfor. 

«MEK1101» – feltteori og vektoranalyse   
MEK1100 gir en matematisk beskrivelse av skalar- og vektor-felt med eksempler fra fluidmekanikk, 
geofysikk og fysikk. I dag inneholder emnet: gradient og retningsderivert, divergens og virvling, 
sirkulasjon og fluks, Gauss’ og Stokes’ satser, trykkraft, partikkelderivert og akselerasjon, kartesiske 
og krumlinjede koordinater, kontinuitetslikningen, Eulers likning, Bernoullis likning, varmelikninga 
og varmefluks med konveksjon og Fouriers lov. I tillegg blir det gitt en innføring i visualisering og 
numerisk beregning av skalar- og vektorfelt på datamaskin.  

Dersom integralsatsene blir flyttet ut av MEK1101 og inn i MAT1111 krever dette at disse blir 
introdusert så tidlig som mulig i MAT1111. Utvalget anbefaler sterkt at det skjer en god koordinering 
imellom foreleserne for disse emnene, for å unngå potensielle utfordringer når satsene skal 
brukes/beskrives i MEK1101. Det er å forvente at selv om satsene blir mer matematisk rigorøst 
beskrevet i MAT1111, vil disse bli tolket i en kontekst av fysiske betraktninger, men da kortere enn i 
dag. Vi understreker at tolkningen av sirkulasjon og fluksintegraler er gitt i en fysisk kontekst.  

Flyttingen av integralsatsene innebær at MEK1101 kan starte med skalering; rotasjon som stivt 
legeme; vinkelhastighetsvektor; skissere skalar- og vektorfelt; skalarpotensialet dersom vektorfeltet er 
kjent; finne vektorpotensialet/skalarfunksjonen; og flatenormal-vektor som gradienten til 
ekviskalarfunksjon, mens integralsatsene undervises i MAT1111. Den frigjorte tiden i 
undervisningsplanen åpner opp for en videre fordypning i transportfenomener knyttet til fysiske 
prosesserer (f.eks. varme, virvling, bevegelsesmengde og energi). 

Konsekvenser av lineær algebra i første semester 
De «matematikktunge» programmene på fakultetet faller i tre kategorier: 

1. Programmer med kombinasjonen MAT1100/MAT-INF1100/INF1900 i første semester: 
MAMI, FA, ELITE. 

2. Programmer med MAT1100/MAT-IN1105 pluss et programspesifikt emne i første semester: 
MAEC, MENA, Geofysikk og klima, Geologi og geografi samt (store deler av) 
Lektorprogrammet (LeP). 

3. Ett program, IRIS, som hverken har MAT-INF1100 eller MAT-IN1105, men bare 
kombinasjonen MAT1100/MAT1110. Dette programmet er ikke nevneverdig berørt av 
forslaget, og vil bli holdt utenfor den videre diskusjonen. 

(Se også appendiks A for en oversikt.) For programmene i første kategori bør det ikke by på store 
strukturelle problemer å bytte ut MAT-INF1100 med lineær algebra (MAT1121) i første semester. 
Programmene i andre kategori vil imidlertid stå overfor et valg: Dersom MAT-IN1105 forsvinner, må 
disse programmene erstatte dette emnet med enten lineær algebra (MAT1121) eller IN1900. (Det 
virker lite sannsynlig at alle disse programmene vil droppe sitt programspesifikke emne og isteden gå 
for kombinasjonen MAT1100/MAT1121/IN1900.) Dersom de velger å ha MAT1121 i første semester, 
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må de utsette programmeringsinnlæringen i INF1900 til 3. semester, og dermed vil studentene stå 
dårlig rustet til de beregningstunge emnene de møter i 2. semester, for eksempel FYS-MEK1110 
(MENA, Geofysikk og klima, Geologi og geografi, LeP), MEK1100 (Geofysikk og klima, LeP), 
STK1100 (MAEC). Vi må derfor regne med at i hvert fall noen av disse programmene velger å ha 
INF1900 istedenfor MAT1121 i første semester. I så fall vil vi få en blandet studentgruppe i 
MAT1111 der noen studenter har hatt lineær algebra og andre ikke. Dersom vi lar MAT1111 være et 
tradisjonelt kurs i flervariabel analyse som ikke benytter begrepsapparatet fra lineær algebra, vil den 
blandede bakgrunnen ikke være noe stort problem, men en slik løsning vil føre til at lineæralgebraen i 
MAT1121 blir liggende ganske isolert i første semester. Spørsmålet er om man derfor heller bør satse 
på to varianter av MAT1111, én for dem som har hatt lineær algebra og én for dem som ikke har hatt 
det. 
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Problemstilling 2:  
Studieretninger/studieløp og overgang 

mellom bachelor og master 
Introduksjon 

Hovedtyngden av våre programstudenter på bachelornivå som fullfører graden, fortsetter med master-
studier. Det er derfor naturlig at studieretningene på MAMI og MAEC gir et frampek mot ett eller 
flere masterprogrammer/-spesialiseringer. I tillegg til studier som sikter seg inn mot et masterprogram 
innen matematiske fag, omfatter også bachelor-programmene studieretninger som til en viss grad retter 
seg inn mot videre studier i andre fag enn matematikk.  

Det finnes i dag en rekke studieretninger under de to bachelorprogrammene MAMI og MAEC. I 
forhold til antallet studenter kan dette mangfoldet av studieretninger virke noe overdrevent. Men 
studieretningene under bachelorprogrammene har liten formell betydning, og er mer å betrakte som 
veldefinerte studieløp. Studieløpene har en viktig funksjon i å rettlede studentene i sine valg av emner, 
slik at de oppnår tilfredsstillende fagkombinasjoner for videre studier på masternivå.  

Noen av studieløpene stiller små eller ingen krav til emner i matematiske fag utover lista med 
fellesemner. Dette gjelder for eksempel studieretningene Beregningsorientert informatikk og 
Matematikk og fysikk. Ideen bak disse studieretningene er å legge til rette for at studenter skal kunne 
oppnå en bred kompetanse i matematikk og i et tilstøtende fag. De er ikke nødvendigvis tenkt som 
grunnlag for videre studier i ikke-matematiske fag, og bør derfor gis et større innslag av matematikk i 
sine foreslåtte studieløp. 

Utvalget mener at informasjon om studieretninger og kvalifikasjonskrav til masterprogrammene bør 
tydeliggjøres. Flere av studieretningene har også klare faglige overlapp. I en presentasjon av 
studieretningene kan det være hensiktsmessig å gruppere studieretningene etter overordnet faggruppe. 
Alle studieløpene bør også illustreres med boks-diagrammer og fargekoder på de foreslåtte emnene for 
å skille mellom obligatoriske, anbefalte og utfyllende emner. Under alle studieretningene må det også 
gis tydelig informasjon om hvilke masterprogram studieretningen naturlig leder mot, og også hvilke 
faglige tilleggskrav som må oppfylles for opptak til disse masterstudieretningene, utover det som 
allerede ligger i det faglige innholdet i bachelorprogrammet. 

Utvalget mener at instituttet bør være svært forsiktig med å etablere nye studieretninger under 
bachelorprogrammene, og heller utrede muligheten for å slå sammen eksisterende og nye 
studieretninger. 

 Endringer i studieretninger 
De to bachelorprogrammene MAMI og MAEC vil med den foreslåtte studieretningen i 
informasjonssikkerhet ha til sammen 11 studieretninger. Utvalget foreslår å redusere antallet med 
minst én, ved å legge studieretninger inn som «foreslåtte studieløp» under andre studieretninger. De to 
studieprogrammene har følgende studieretninger: 

Studieretninger under MAMI: 
x Beregningsorientert informatikk 
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x Finans, forsikring og risiko  
x Matematikk  

o Matematikk og informasjonssikkerhet [Nytt studieløp, se appendiks C] 
x Matematikk og fysikk [Nytt navn, se under] 
x Mekanikk og teknologi  
x Statistikk og Data Science  
x Statistikk og biologi  

Studieretninger under MAEC: 
x Finans, forsikring og risiko  
x Matematikk og optimering  
x Samfunnsøkonomisk analyse  
x Økonomi og statistikk  

MAMI-studieretningen «Matematikk og fysikk» 

Det anbefalte studieløpet i studieretningen «Matematikk og fysikk» i dagens planer fremstår som 
kunstig: Våre studenter må ta fysikkemnene i annen rekkefølge enn andre studenter, og de har ikke 
plass til å bygge ut sin fysikk-kompetanse utover de obligatoriske kravene til studieretningen (i dette 
studieløpet burde det være mulig å skaffe seg en 60-gruppe i fysikk som gir undervisningskompetanse 
i skolen). For å få bedre progresjon i fysikkløpet bør disse studentene rådes til å ta FYS-MEK1110 i 
andre semester og heller utsette STK1100 til fjerde eller sjette semester. Utvalget foreslår også at 
studieretningen bytter navn til «Matematikk, mekanikk og fysikk», for tydeligere å uttrykke spekteret 
av retninger man kan gå i ved å velge denne studieretningen. 

Noen anbefalte studieløp som kvalifiserer til studieretningene «Matematikk», «Matematikk med 
anvendelser», «CS: Applied mathematics and risk analysis», «Mekanikk og teknologi» og «CS: 
Mechanics», vil da se slik ut: 

Semeste
r 

   

6 MAT2200/MAT3400/MAT3100/MAT3360/MAT3440/MA
T3100 

FYS2130/STK11
00 

FYS2150 

5 MAT2410/MAT3110/MAT3110/MEK2200/MEK3230/MEK
2200 

EXPHIL03 FYS2160 

4 MAT2400 FYS2130/STK11
00 

FYS2140 

3 MAT1120 IN1910 FYS1120 
2 MAT1110 MEK1100 FYS-

MEK111
0 

1 MAT1100 MAT-INF1100 IN1900 
Tabell: Emnene i rødt kvalifiserer for masterprogrammet «Matematikk», blått for «Matematikk med 

anvendelser», grønt for «CS: Applied mathematics and risk analysis», lilla for «Mekanikk og 
teknologi», og brunt for «CS:Mechanics»  

Forslaget om nytt bachelorprogram i CS og Data Science 
Dahl-utvalget foreslår i sin rapport om satsingen på Data Science og Computational Science ved MN-
fakultetet at det etableres et felles bachelorprogram innen Data Science og Computational Science. 
Utvalget utdyper ikke forslaget noe nærmere.  

Å etablere et slikt felles program krever et betydelig forarbeid med hensyn til behov, innhold og 
oppbygning. Man skal være forsiktig med å etablere nye studieprogram som har stort faglig 
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sammenfall med allerede eksisterende program/studieretninger, slik som for eksempel MAMI-
studieretningenene Statistikk og Data Science og Beregningsorientert informatikk. Det bør vurderes 
om det aktuelle studieløpet innen Data Science og Computational Science kan innarbeides i denne 
eller andre studieretninger. 

Nye emner 
Opprettelse av nye studieløp vil naturlig kreve at det også opprettes noen nye emner. Hva slags status 
emnene skal få (ordinært/NÅRBERT/lesekurs) vil avhenge av behov, etterspørsel og tilfang av 
undervisningsressurser. I mandatet for dette utvalget foreligger det flere konkrete forslag på å opprette 
nye emner: 

x MAT3XYZ Kvanteberegninger 
x MAT 2250 Diskret matematikk 
x MAT 4250 Elliptiske kurver 

(se appendiks C). I tillegg er det antydet i innledningen at det er framkommet ønske fra studentene om 
flere kurs på bachelor-nivå innen ulike fagområder. 

Vi anbefaler at Studieutvalget gjennomgår hele kursporteføljen ved instituttet med følgende 
utgangspunkt: 

x Er emneporteføljen hensiktsmessig med hensyn til de studieløp vi ønsker å tilby? 
x Hva trenger vi av nye emner til de nye studieløpene? 
x Er det behov for flere emner på bachelornivå, og vil emnene i så fall inngå som 

obligatoriske/anbefalte innen en eller flere studieretninger? 
x Hva slags status skal nye emner gis (ordinært/NÅRBERT/lesekurs)? 
x I hvilken grad vil utvalgets skisse av begynnerundervisningen påvirke det øvrige 

emnetilbudet? 
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Appendiks A:  
Hvem bruker dagens kurs? 

 
 

MAT1100 MAT-
INF1100 

MAT-IN1105 MAT1110 MEK1100 MAT1120 

MAMI X X  X X X 
MAEC X  X X  X 
FA X X  X X X 
ELITE X X  X X X 
MENA X  X X  X 
GEO X  X X  (X) 
Geofysikk X  X X X X 
IRIS X   X  (X) 
LEKTOR X  X X X X 

Tabell: En oversikt over dagens høst- og vårkurs 

FA: fysikk og astronomi 
MENA (tidl MENT): Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi 
ELITE: Elektronikk, informatikk og teknologi 
GEO: Geologi og geografi 
Geofysikk: Geofysikk og klima 
IRIS: Informatikk: robotikk og intelligente systemer 
LEKTOR: Lektor (realfag) 

Merk: 

x Studenter på IRIS kan velge mellom MAT1120 et annet kurs. 
x Studenter på GEO, studieretning Geografi kan velge mellom MAT1120 og to andre kurs. 
x Studenter på GEO, studieretning Geologi tar ikke MAT1120. 
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Appendiks B: Nye kursbeskrivelser 
Nytt emne: «MAT-IN1101 – Numerisk analyse» 

Emnekoden «MAT-INF1101» er kun midlertidig. Siden kurset ikke har noe med Institutt for 
Informatikk å gjøre, bør kurset få en MAT1xxx-kode. 

Emnebeskrivelse  
Emnet skal gi en grundig innføring i de viktigste prinsippene for konstruksjon og analyse av 
numeriske metoder. Studenten skal forstå og kunne anvende noen av de sentrale numeriske metodene 
for interpolasjon, lineæralgebra, løsning av ikke-lineære ligninger og integrasjon. Sentralt i analysen 
av numeriske metoder ligger konvergens og konvergensrate, kondisjonstall og stabilitet.  

Eksistensberettigelse  
Emnet slik det er beskrevet bør være obligatorisk (i det minste for MAMI, FA og ELITE) av følgende 
grunner:  

1. Det bygger opp fundamentet for all videre studie innen numerisk analyse  
2. Det faglige innholdet både konkretiserer allerede tillærte matematiske konsepter og synliggjør 

sammenhengen mellom matematikk og løsning av praktiske problemer, og bidrar dermed til 
det uttalte målet ved MAMI om å binde sammen matematikk og informatikk  

3. De mer praktisk orienterte utdanningene (FA og ELITE) bruker disse metodene i stor grad  
4. En stor andel av våre studenter får en jobb der bruk av numeriske metoder står sentralt  

Faglig innhold  
x Flyttallrepresentasjon av tall på datamaskin  
x Interpolasjon og approksimasjon  

o Newton- og Lagrange-formene av interpolasjonspolynomet  
o Minimering av feil i L^\infty og L^2. Chebysheff-polynomer  

x Numerisk integrasjon  
o Midtpunkt- og trapesreglene, Simpsons regel  
o Gauss-kvadratur  
o Monte Carlo-metoden  

x Løse ikke-lineære systemer  
o Fikspunktiterasjon, Newtons metode  

x Numerisk lineæralgebra  
o LU- og QR-faktorisering  
o Iterative løsningsmetoder: Jacobi, Gauss-Seidel, steepest descent 

Et forslag til lærebok er Süli, Mayers – An introduction to Numerical Analysis, spesielt (deler av) 
kapitlene 1, 2, 4-10. Denne boka er i dag i bruk i det tilsvarende kurset MA2501 ved NTNU. 

Overlapp  
Kurset slik det er beskrevet overlapper noe med dagens MAT3110 – Innføring i numerisk analyse, et 
femtesemesterskurs, så en tilsvarende endring her er nødvendig, men burde være uproblematisk å 
gjennomføre. 
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Endret emne: MAT1101 (første semester) 
Faglig innhold  
Induksjon, grunnleggende egenskaper ved reelle tall, følger, kontinuitet og grenser, deriverbarhet, 
omvendte funksjoner, arcusfunksjoner, integrasjon og integrasjonsteknikk, Taylor-polynomer, rekker.  

Dette tilsvarer i hovedsak kap. 1.1-1.2, kap. 2, kap. 4.3, kap. 5, kap. 6, kap. 7, kap. 8, kap. 9, kap. 11, 
kap. 12 i dagens lærebok Kalkulus, med unntak av noen (stort sett) *-merkede seksjoner. 

Endret emne: MAT1111 (annet semester) 
Faglig innhold  
Kontinuitet og deriverbarhet av funksjoner av flere variable, kurver og kurveintegraler, kjeglesnitt, 
parametrisering av flater, implisitt og inverst funksjonsteorem, optimering med og uten bibetingelser, 
dobbel- og trippelintegraler, flateintegraler, vektoranalyse (Greens, Stokes' og Gauss' teorem), 
differensialligninger.  

Dette tilsvarer i hovedsak kap. 2, kap. 3, kap. 5.7-5.10, kap. 6 i dagens MAT1110-bok Flervariabel 
analyse med lineær algebra (pluss litt stoff om differensialligninger, f.eks. kapittel 10 i Kalkulus). 
Dette valget av lærebok forutsetter at alle studenter har tatt litt lineær algebra i første semester, men 
det finnes mange andre lærebøker som dekker det samme stoffet uten å forutsette kunnskap om lineær 
algebra. 

Endret emne: MAT1121 (første semester) 
Faglig innhold  
Komplekse tall. Lineære ligningssystemer, Gauss-Jordan-eliminasjon, redusert trappeform, 
matrisealgebra, determinanter. Vektorrom, underrom, lineær avhengighet og uavhengighet. 
Indreprodukt, ortogonalitet, ortogonale projeksjoner, Gram-Schmidts ortogonaliserings-algoritme og 
minste kvadraters metode. Egenverdier og egenvektorer, diagonalisering, symmetriske matriser og 
kvadratiske former. Førsteordens systemer av differensialligninger.  

Dette tilsvarer i hovedsak appendiks. B, pluss mesteparten av kapittel 1-6 i dagens lærebok: D. Lay, S. 
Lay og J.J. McDonald Linear Algebra and its Applications. 
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Appendiks C: Tidligere foreslåtte 
emner/studieretninger 

Nytt emne: MAT2250 Diskret matematikk 
Grafteori, nettverk, ennumerativ kombinatorikk, modulær aritmetikk, endelige kropper og kodeteori. 

Forslag til lærebok: Martin Aigner/ David Kramer: Discrete mathematics. 

Nytt emne: MAT4250 Elliptiske kurver 
Emnebeskrivelse foreligger ikke. 

Nytt emne: MAT3XYZ Kvanteberegning 
Kort om emnet:  

Kvanteberegning (QC) er et tverrfaglig område basert på kvantefysikk, datavitenskap og matematikk. 
Nylig fremgang i å bygge kvantedatamaskiner bringer QC fra et rent teoretisk studium til ett med nær 
forestående anvendelser. 

Kurset gir en innføring i det matematiske fundamentet for kvantemekanikk og kvanteberegning, med 
minimale forkunnskaper og uten å gå inn i fysiske realiseringer av kvantedatamaskiner. Emnet skal 
dekke grunnleggende begreper i kvantemekanikk og kvanteinformasjonsteori, introdusere en 
matematisk modell av kvanteberegning, og gi eksempler på kvantealgoritmer. 

Hva lærer du?  

Etter å ha fullført emnet: 

- Har du grunnleggende kunnskap om kvantemekanikk 
- Har du en god forståelse av viktige begreper i kvantebergening, som qubiter og kvanteporter 
- Forstår du hvorfor kvanteberegning er potensielt mye raskere enn klassisk beregning 
- Er du kjent med noen kvantealgoritmer, for eksempel, Shors algoritme for 

primtallsfaktorisering 
- Kan du mer om lineær algebra, bl.a. er du fortrolig med tensorprodukter og med 

spektralteoremet for normale operatører 

Forkunnskaper:  

MAT1120 (Lineær algebra). 

Undervisningsform: 

4 timer forelesninger/øvelser per uke. Én obligatorisk oppgave.  

Vurderingsform: 

Skriftlig 4-timers eksamen.  

Kursmateriale:  

forelesningsnotater (som skal skrives) 
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Hirvensalo, M., 2013. Quantum computing. Springer 

Nielsen, M.A and Chuang, I., Quantum Computation and Quantum Information, 2002, Cambridge 
University Press 

Nytt studieløp under MAMI; Matematikk: 
Matematikk og informasjonssikkerhet 

Studieretningen gir et bredt og solid fundament i matematikk, programmering og 
informasjonssikkerhet og dermed et godt grunnlag for videre læring i både studie- og i 
arbeidssammenheng. Studieretningen gir grunnlag for masterstudier i matematikk og i 
informasjonssikkerhet.  

Studieretningen gir spesielt grunnlag for masterstudier i kryptografi innenfor masterprogrammene i 
matematikk og informasjonssikkerhet. Den er imidlertid beregnet til å kvalifisere for flere 
spesialiseringer innenfor disse programmene. For å kvalifisere til Ifi’s masterprogram i 
informasjonssikkerhet må de 50 frie studiepoengene velges blant IN-emner, hvorav minst ett på 1000-
nivå og minst ett på 2000 eller 3000 nivå. 

Obligatoriske fordypningsemner (40 studiepoeng): MAT2200, MAT2250, IN2120, 
MAT2100/MAT2400/MAT2410/MAT2500  

Utviklingssemester/frie emner (50 studiepoeng)  

Andre relevante emner for retningen: IN1150 Logiske emner, MAT1140 Strukturer og argumenter, 
MAT3100 Lineær optimering, IN2010 Algoritmer og datastrukturer, IN3130 Algoritmer design og 
effektivitet 

Relevante emner for master-studier I kryptografi: MAT4250 Elliptiske kurve (NYTT), TEK4500 
Innføring i kryptografi, TEK5550 Avanserte områder innen kryptologi  

Nytt emne, MAT2250 Diskret matematikk: Grafteori, nettverk, ennumerativ kombinatorikk, 
modulær aritmetikk, endelige kropper og kodeteori, med forslag til lærebok: Martin Aigner/ David 
Kramer: Discrete mathematics. 

 


