
INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH STATISTIK

INDIVIDUELL STUDIEPLAN (ISP)

FILOSOFIE MAGISTER

Den individuella studieplanen (ISP) ingår som en obligatorisk studieprestation i filosofie magisterexamen. Det rekomenderas att
den görs vid övergången till magisterstudierna. Gör din ISP med den noggrannhet du kan. Då studierna framskrider kan du
ändra och komplettera den. Du kan diskutera dina huvudämnesstudier med din magistertutor. Du får hjälp av fakultetens
studierådgivning och av de berörda institutionerna med att planera de övriga studierna. Din ISP lämnas in till din magistertutor,
som vidarebefordrar den godkända studieplanen till institutionens kansli, där den införs i studieprestationsregistret.

PERSONUPPGIFTER

HITTILLS AVLAGDA MAGISTEREXAMENSSTUDIER

Telefon E-post

I möjliga biämnen avlagda studiepoäng och/eller helheter som tillhör magisterexamen

Sammanlagt                   sp.

Avladga övriga studier som tillhör magisterexamen:

Sammanlagt                   sp.

Nanm StudentnummerPersonbeteckning

Huvudämne (matematik/tillämpad matematik/ämneslärare i matematik /statistik):

Möjlig specialiseringslinje:

I huvudämnet redan avlagda studieprestationer som tillhör magisterexamen:

Sammanlagt                   sp.



STUDIEPLAN

Möjliga biämnesstudier:

1:a läsåret

2:a läsåret

Sammanlagt                   sp.

Övriga studier:
1:a läsåret

2:a läsåret

Sammanlagt                   sp.

Huvudämnesstudier:
1:a läsåret

2:a läsåret

Sammanlagt                   sp.



ÖVGIRA PLANER FÖR STUDIERNA OCH FRAMTIDEN

HELSINGFORS, den  ____/____/20___

____________________________________ ____________________________________

Studerandens underteckning Magistertutorns underteckning

Pro gradu - ämnesområde och handledare för avhandlingen ifall kända:

Planer gällande praktik, arbete och utbytesstudier mm.
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