
INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH STATISTIK  ISP-MAGISTEREXAMEN 

FILOSOFIE MAGISTER 120 SP 

LINJEN FÖR MATEMATIK, ALGEBRA OCH TOPOLOGI  

Namn:____________________________________      Studentnummer:_____________________________ 

Den individuella studieplanen (ISP) ingår som en obligatorisk studieprestation i filosofie magisterexamen . 
Rekommendationen är att den görs vid övergången till magisterstudierna med hjälp av en lärare som är 
ansvarig för den specialiseringslinje som du har valt. Gör din ISP med den noggrannhet du kan. Då studierna 
framskrider kan du ändra och komplettera den. ISP-blanketten lämnas in till läraren som är ansvarig för 
specialiseringslinjen i samband med ISP-förhandlingen. Den godkända studieplanen vidarebefordras av 
läraren till institutionens kansli för registrering. 

MATEMATIK, FÖRDJUPADE STUDIER, MINST 90 SP 

57520 Linjen för algebra och topologi 

Kod Kurs Omfattning Tidtabell 

57102 Reell analys I 6  

    

    

    

    

    

    

    

    

57601 Pro gradu –avhandling, mognadsprov och 
specialkurs  (30+10 sp) (40)  

       Pro gradu –avhandling 30  

        10  

 Sammanlagt   

 

ÖVRIGA STUDIER 2 SP  

Kod Kurs Omfattning Tidtabell 

57592 Praktik i magisterexamen Minst 1  

57599 ISP Individuell studieplan 1  

    

    

    

 Sammanlagt   



 

BIÄMNESSTUDIER (studenten kan också komplettera biämnen i kandidatexamen) 

Kod Kurs Omfattning Tidtabell 

    

    

    

    

    

    

 Sammanlagt   

 

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

Studier Min Omfattning 

Huvudämnesstudier 90  

Biämnesstudier 0  

Övriga studier 2  

Alla studier i examen sammanlagt 120  

 

Planer gällande praktik, arbete och utbytesstudier osv. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pro gradu –ämnesområde och handledare för avhandlingen ifall kända: 

 

 

 

 

 

 

__________________ __________________________ __________________________ 

Datum  Studentens underskrift  ISP-handledarens underskrift 
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