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Programschema för 
Kandidatprogram i teknisk matematik, 180 hp 
Programkod: GKV07 
 

Gäller för läsåret 2018/2019 
Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, 
kultur och kommunikation, 2018-03-12. Därefter är programschemat reviderat 2018-06-11. 

Samråd har skett med utbildningsledare vid akademin för innovation, design och teknik för de 
kurser de ansvarar för. 

Om programschemat 
Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där det bl.a. framgår alla i 
programmet ingående kurser uppdelat på läsår. Utbildningsplanen kompletteras årligen med ett 
programschema där det framgår i vilken termin och läsperiod en programkurs går, i vilken ort 
den går, om den krockar med en annan kurs, osv. Programschemat gäller för ett läsår i taget. 

K1, K2 osv. i läsperiodskolumnerna står för schemapositioner och visar om kurserna krockar 
eller inte. ”Ev” anger att kursen ges på kvällstid. Kurser med samma K-värde krockar, kurser 
med olika K-värden krockar inte. Kurser med värdet ”X” kan kollidera med andra kurser i 
läsperioden. ”pg” anger att du har platsgaranti till kursen just den läsperioden och den 
programterminen. ”konk” anger att du söker i konkurrens med alla övriga programstudenter vid 
MDH. ”E” anger att kursen ges i Eskilstuna och ”V” att den ges i Västerås. 

I kolumnen ”Överlappande kurser” anges kurser som helt eller delvis överlappar med den 
aktuella kursen på raden. Om du läst överlappande kurser får du bara tillgodoräkna dig över-
lappande poäng en gång i en examen. Ett ”X” i kolumnen betyder att det inte finns överlappande 
kurser. Kontakta din studievägledare för mer information. 
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Nivå och klassificering av successiv fördjupning 
Högskolan använder följande beteckningar för klassificering av successiv fördjupning där ”G” 
anger att kursen tillhör utbildning på grundnivå och ”A” att kursen tillhör avancerad nivå: 

G1N kurs med endast gymnasiala förkunskapskrav 

G1F kurs med mindre än 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

G1E kurs som innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen 

G2F kurs med minst 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

G2E kurs med minst 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav och som 
innehåller examensarbete för kandidatexamen 

GXX kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 

A1N kurs med endast kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

A1F kurs med kurs/kurser på avancerad nivå som förkunskapskrav 

A1E kurs som innehåller examensarbete för magisterexamen 

A2E kurs som innehåller examensarbete för masterexamen 

AXX kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 

Val inom programmet 
Under utbildningens gång kan du komma att ges möjlighet att välja kurser inom programmet. 
Valet sker senast 15 april inför en hösttermin och 15 oktober inför en vårtermin. Inför dessa val 
informerar värdakademin om de olika valmöjligheterna och om hur det går till att välja. 

När du gör dina val ska du alltid utgå från utbildningsplanen tillsammans med examenskraven 
för den examen du vill uppnå. Kontakta din studievägledare för mer information. 

För att kunna bli antagen till en kurs måste du alltid uppfylla de särskilda behörighetskrav som 
anges i kursplanen, oavsett om du har platsgaranti eller inte.  

Övriga upplysningar 
Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna, kan kurser komma att ställas in. Du bör 
därför ange reservalternativ vid kursvalet. 
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Termin 1 och 2 för utbildning som startar höstterminen 2018 (GKV07) 
 
Rubrik/kursnamn Kurskod Nivå/ 

för-
djup-
ning 

Hög-
skole-
poäng

Läsperioder pg/ 
konk 

Studietakt, 
studieform, 
ort 

Över- 
lappande 
kurser 

HT1 HT2 VT1 VT2 
a b a b a b a b 

Matematik/tillämpad 
matematik 

              

Matematik grundkurs MAA121 G1N 7,5 K4+ 
K5a 

K4+ 
K5a 

      pg Halvfart, V  

Envariabelkalkyl MAA149 G1N 7,5 K2+ 
K5b 

K2+ 
K5b 

      pg Halvfart, V  

Vektoralgebra MAA150 G1N 7,5   K2+
K5b 

K2+
K5b 

    pg Halvfart, V  

Diskret Matematik MMA122 G1N 7,5     K1+
K5b 

K1+
K5b 

  pg Halvfart, V  

Matematisk kommunikation 
och modellering 

MAA138 G1N 7,5     K4+
K5a 

K4+
K5a 

  pg Halvfart, V  

Differentialekvationer, 
grundkurs - Differential 
Equations foundation* 

MAA316 G1F 7,5       K4 K4 pg Halvfart, V  

Flervariabelkalkyl MAA152 G1F 7,5       K3+
K4b 

K3+
K4b 

pg Halvfart, V  

               
Datavetenskap               
Programmeringens grunder DVA127 G1N 7,5    K1 K1     pg Halvfart, V  

*Kursen ges på engelska 
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Termin 3 och 4 för utbildning som startar höstterminen 2017 (GKV07) 
 
Rubrik/kursnamn Kurskod Nivå/ 

för-
djup-
ning 

Hög-
skole-
poäng

Läsperioder pg/ 
konk 

Studietakt, 
studieform, 
ort 

Över- 
lappande 
kurser 

HT1 HT2 VT1 VT2 
a b a b a b a b 

Matematik/tillämpad 
matematik 

              

Dynamiska system, iterativa 
processer och algoritmer 

MAA154 G1F 7,5 K3+ 
K5b 

K3+ 
K5b 

      pg Halvfart, V  

Numeriska metoder MMA132 G1F 7,5 K2 K2       pg Halvfart, V  
Linjär Algebra - Linear 
Algebra* 

MAA153 G1F 7,5   K4+
K5a 

K4+
K5a 

    pg Halvfart, V  

Introduktion till reell och 
komplex analys - Introduction 
to Real and Complex Analysis* 

MAA318 G2F 7,5     K4+ 
K3b 

K4+ 
K3b 

  pg Halvfart, V  

Sannolikhetslära – Probability* MMA306 G1F 7,5     K2+ 
K5b 

K2+ 
K5b 

  pg Halvfart, V  

Biomatematik och 
bioinformation - 
Biomathematics and 
Bioinformatics* 

MAA135 G1F 7,5       K4 K4 pg Halvfart, V  

Statistisk inferensteori – 
Methods of Statistical 
Inference* 

MMA308 G2F 7,5       K2+ 
K5a 

K2+ 
K5a 

pg Halvfart, V  

               
Datavetenskap               
Datastrukturer, algoritmer och 
programkonstruktion 

DVA104 G1F 7,5   K1+ 
K3 

K1+ 
K3 

    pg Halvfart, V  

*Kursen ges på engelska 
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Termin 5 och 6 för utbildning som startar höstterminen 2016 (GKV07) 
 
Rubrik/kursnamn Kurskod Nivå/ 

för-
djup-
ning 

Hög-
skole-
poäng

Läsperioder pg/ 
konk 

Studietakt, 
studieform, 
ort 

Över- 
lappande 
kurser 

HT1 HT2 VT1 VT2 
a b a b a b a b 

Matematik/tillämpad 
matematik 

              

Introduktion till algebraiska 
strukturer – Introduction to 
Algebraic Structures * 

MAA317 G2F 7,5 K5 K5       pg Halvfart, V  

Grafteori, nätverk och 
tillämpningar – Graph Theory, 
Networks and applications* 

MAA600 A1N 7,5 K1 K1       pg Halvfart, V  

Projektarbete i matematik MMA291 G1F 7,5 X X       pg Halvfart, V  
Forskningsorientering i 
matematik/tillämpad matematik 
– Introduction to research 
areas in mathematics/applied 
mathematics* 

MAA136 G2F 7,5   K1 K1     pg Halvfart, V  

Matematisk logik med 
datainriktning – Mathematical 
Logic for Computer Science* 

MMA130 G1F 7,5   K4 K4     pg Halvfart, V  

Tillämpad matrisanalys – 
Applied Matrix Analysis* 

MAA704 A1N 7,5   K4 K4     pg Halvfart, V  

Finita elementmetoden – Finite 
Element Method* 

MAA319 G1F 7,5     K2 K2   pg Halvfart, V  

Operationsanalys – Operation 
Research* 

MAA315 G2F 7,5     K4 K4   pg Halvfart, V  

Datoralgebra med 
tillämpningar – Computer 
algebra with applications* 

MAA155 G1F 7,5       K4 K4 pg Halvfart, V  

Examensarbete – Degree 
project in Mathematics* 

MMA290 G2E 15     X X X X pg Halvfart, V  

*Kursen ges på engelska 
 


