
INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH STATISTIK  ISP-KANDIDATEXAMEN 

KANDIDAT I NATURVETENSKAPER (STATISTIK) 

Namn:____________________________________      Studentnummer:_____________________________ 

Individuell studieplan (ISP) 1 sp ingår som en obligatorisk studieprestation i kandidatexamen i 
naturvetenskaper. Rekommendationen är att den görs under II och III perioden det första studieåret då du 
har hunnit bekanta dig med studierna. Gör din ISP med den noggrannhet du kan. Då studierna framskrider 
kan du ändra och komplettera den. Du kan diskutera dina huvudämnesstudier med studierådgivaren och när 
det gäller andra frågor får du hjälp av studiebyrån i fakulteten eller från institutionen. ISP-blanketten lämnas 
in till studierådgivaren i samband med ISP-förhandlingen och den godkända studieplanen vidarebefordras av 
studierådgivaren till institutionens kansli för registrering. 

HUVUSÄMNESSTUDIER MINST 80 SP 

Grundstudier 25 sp 

Kod Kurs Omfattning 
sp Tidtabell 

57045  Introduktion till sannolikhetslära 5  

57046 Introduktion till statistisk inferens 5  

    

    

    

 Sammanlagt 25  

 

Ämnesstudier minst 55 sp (obligatoriska ämnesstudier 32 sp, valfria studier minst 23 sp) 

Kod Kurs Omfattning 
sp Tidtabell 

57705 Sannolikhetslära 10  

57701 Statistisk inferens 10  

78134 Lineära modeller 5  

78172 Proseminarium (4 sp, varav 3 sp modersmålsstudier) 1  

57595 Kandidatavhandling och mognadsprov 6  

    

    

    

    

    

    

    

 Sammanlagt   



 

BIÄMNESSTUDIER MINST 55 SP (obligatoriska studier i matematik 30 sp samt helheter från en eller flera 
andra biämnen minst 25 sp) 

Kod Kurs Omfattning 
sp Tidtabell 

57016 Analys I (eller 78121 Kurs i matematisk analys) 10  

57017 Analys II (eller 78122 Fortsättningskurs i matematisk analys) 10  

57043 Linjär algebra och matrisräkning I 5  

57047 Linjär algebra och matrisräkning II 5  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Sammanlagt   

 

 

 



ÖVRIGA STUDIER MINST 17 SP 

Kod Kurs Omfattning 
sp Tidtabell 

57590 IKT- körkort 3  

57591 Praktik i kanditatexamen 1-3  

57598 ISP Individuell studieplan 1  

 Andra inhemska språket 3  

 Främmande språk 4  

57593 Studier i modersmålet   3  

 Andra IKT-studier 2  

    

    

    

    

 Sammanlagt   

 

STUDIER I KANDIDATEXAMEN (Här räknas upp omfattningar för studier och hela examen) 

Studier Minst Omfattning 
sp 

Huvudämnesstudier 80  

Biämnesstudier 55  

Övriga studier 17  

Alla studier i examen sammanlagt 180  

 

Planer gällande praktik, arbete och utbytesstudier osv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________________ __________________________ __________________________ 

Datum  Studentens underskrift  ISP-handledarens underskrift 
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