FAQ
LÄSER MAN BARA MATEMATIK?
Nej. Matematik och matematisk statistik utgör basen, men du läser även andra ämnen. De tre första åren på Teknisk matematik ger en kandidatexamen
med inriktning mot tillämpad matematik med breddning inom fysik och teknik. På Matematikprogrammet väljer du under tredje året inriktning mot
antingen grundläggande matematik, matematisk statistik eller tilläm-pad
matematik och du har möjlighet att bredda dig mot valfritt område.

MATEMATIK

VAD KAN MAN FÅ FÖR SLAGS JOBB EFTER UTBILDNINGEN?
Som civilingenjör i teknisk matematik har du fått en bra grund för att arbeta som matematiker/statistiker eller ingenjör inom industri och näringsliv. Du kan också välja att fortsätta med en forskarutbildning inom matematik eller inom något ingenjörsämne.
Matematikprogrammet och efterföljande masterprogram på Göteborgs
universitet ger bra grund för att gå vidare med forskarutbildning inom
matematik eller matematisk statistik, men också för arbete i näringslivet
inom områdena matematik, matematisk statistik eller finans. Har du valt
en masterutbildning inom lärande finns det mycket goda möjligheter att
arbeta som grundskole- eller gymnasielärare.
Vi hittar matematiker på läkemedelsföretag, försäkringsbolag, teknikföretag och finansinstitut. M atematiker fi nns oc kså in om st atliga oc h
kommunala verksamheter inom trafik-, miljö- och ekonomiområdet. En
del tekniska matematiker arbetar med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden som strömningslära, hållfastighet, optimeringslära
och elektromagnetism. Matematiker spelar en central roll i och är mycket
eftertraktade för arbete med artificiell intelligens och maskininlärning.
ÄR JAG BEHÖRIG TILL BÅDA PROGRAMMEN?
Förkunskapskraven till Teknisk matematik är, utöver grundläggande behörighet, Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1, medan förkunskapskraven till
Matematikprogrammet är grundläggande behörighet och Matematik 4.
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Gillar du matematik? Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden? Då ska du välja att läsa i Göteborg!
Här finns en av Sveriges största institutioner för matematik, som är gemensam för Göteborgs universitet
och Chalmers tekniska högskola. Våra lärare undervisar på båda lärosätena, och den starka kopplingen
gör att du får ta del av det bästa av två världar.
Idag finns ett stort behov av matematisk och statistisk kompetens i arbetslivet, och som
utbildad matematiker är det lätt att få jobb. Prognosen säger att det kommer finnas gott
om jobb för nyexaminerade även i framtiden.

I GÖTEBORG FINNS TVÅ MATEMATIKUTBILDNINGAR:
TEKNISK MATEMATIK

MATEMATIKPROGRAMMET

SKILLNADER OCH LIKHETER INOM PROGRAMMEN
Båda programmen ger grundläggande kunskaper i matematik, matematisk statistik och
programmering. Skillnaden är att du på Teknisk matematik också läser obligatoriska
kurser inom teknik och fysik, medan du på Matematikprogrammet fokuserar på de
matematiska ämnena. Stor valfrihet utöver de obligatoriska kurserna finns på båda programmen. Gemensamt är också att de avslutas med ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng, som görs i grupper med två till sex studenter. Grupperna består ofta av studenter
från båda lärosätena.
Som student på Teknisk matematik kan du välja mellan flera masterprogram på Chalmers, till exempel masterprogrammet Matematik och beräkningsteknik. Efter Matematikprogrammet är det naturligt att fortsätta med masterprogrammet i Matematiska vetenskaper, där du kan välja att inrikta dig mot matematik, matematisk statistik eller
finansmatematik. Som student vid Göteborgs universitet eller Chalmers har du möjlighet att läsa väsentligen samma masterkurser inom matematik och matematisk statistik.
Du kan också välja att söka masterprogram vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Båda lärosätena erbjuder dessutom masterprogram inom lärande som ger dig
lärarbehörighet.

Teknisk matematik
Teknisk matematik är ett femårigt civilingenjörsprogram. Det startar med en kandidatdel på tre år, som avslutas med ett kandidatarbete. Därefter är du garanterad plats på
masterprogrammet Matematik och beräkningsvetenskap på Chalmers, men du kan
också söka flera andra masterprogram.
Matematikprogrammet
Matematikprogrammet är ett kandidatprogram på tre år. Det avslutas med ett examensarbete som ger en kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik. Därefter har du platsgaranti på masterprogrammet Matematiska vetenskaper vid Göteborgs
universitet.

SKILLNADER I UNDERVISNINGSFORMER
Chalmersstudenter har mer schemalagd tid jämfört med dem som är antagna vid
Göte-borgs universitet. Matematikprogrammet innebär därmed större frihet att
disponera tiden som du vill, men också mer eget ansvar för studierna.

