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Masterprogrammet Modellering og Dataanalyse (MoD)  er et 2-årig masterprogram ved 
Universitetet i Oslo. Programmet bygger på de to bachelorprogrammene ’Matematikk, 
Informatikk og Teknologi’ og ’Matematikk og Økonomi’ (nytt 2007) ved UiO, eller 
tilsvarende grad fra annen institusjon.  MoD har hovedsete ved Matematisk Institutt (MI). 
Undertegnede er programleder og inngår i felles programråd for tre masterprogram ved 
MI.    
 
Målet med masterstudiet i Modellering og Dataanalyse er å gi kandidatene et solid 
grunnlag i sannsynlighetsteori, statistikk, matematikk og informasjonsteknologi. Studiet 
skal gjøre kandidatene i stand til å løse problemer knyttet til modellering og analyse av 
empiriske data, og til å utarbeide gode grunnlag for beslutninger under usikkerhet. 
Programledelsen mener at målene for programmet oppnås slik studiet er lagt opp i dag. 
 
Programmet har fire studieretninger 
 

1) Finans, forsikring og risiko  
2) Statistikk 
3) Bioinformatikk  og biostatistikk 
4) Bildeanalyse, mønstergjenkjenning og signalbehandling 
  

med separate opptakskrav. Studieretningene er forankret i de to forskningsgruppene 
’Statistikk og biostatistikk’ og ’Stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko’ ved MI, 
samt samarbeid mellom statistikkgruppen og  bildeanalyse- og bioinformatikk-miljøene 
på Institutt for Informatikk (IFI). Disse miljøene utdanner også kandidater på egne IFI-
programmer, med mindre vekt på statistikk og matematikk. Det er også mulig å ta en 
mastergrad i stokastisk analyse gjennom masterprogrammet i matematikk. 
 
Volum Så langt (siden høsten 2003) har vi tatt opp 69 studenter på MoD-programmet. 
Seks av disse har av ulike grunner avbrutt studiet. Gjennomføringsprosenten er således 
høy, og de fleste gjennomfører på normert tid. Høsten 2007 opplevde vi  det største 
opptaket hittil, med 24 nye studenter. Foreløpige tall viser at 22 studenter har MoD som 
førsteprioritet for høsten 2008. Per dags dato har vi 34 aktive studenter på programmet.  
 

 H03 V04  H04  V05  H05  V06  H06  V07 
 
H07    V08 

Begynt 3 1 9 5 12 3 7 1 24  4 
Perm 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
Sluttet 0 0 0 1 3 0 1 0 1  0 
Fullført 3 1 9 4 9 3 0 0 0  0 
Aktiv 0 0 0 0 0 0 6 1 23 4 

 



Tabellen viser status per i dag for hvert kull sortert etter start-semester. Av de 24 som 
startet H07 er f.eks. 1 sluttet og 23 aktive. Det må bemerkes at den gamle 
hovedfagsordningen besto de første årene, og at disse studentene ikke er med i tabellen. 
Siste hovedfagseksamen ble avlagt sommeren 2007. 
 
Emnetilbud MoD-studentene kan velge om de vil skrive lang  (60 sp) eller kort (30 sp) 
masteroppgave, og langt de fleste velger lang oppgave.  Så langt er det kun studenter i 
matematisk finans som har tatt kort oppgave, der rundt 2/3 av studentene velger denne 
løsningen. Ved lang masteroppgave må studentene ta 60 sp kurs (typisk 6 ordinære 
emner), ved kort oppgave 90 sp (9 emner), i løpet av studiet. Formelle krav til 
fagsammensetning varierer fra studieretning til studieretning, fra ingen obligatoriske 
emner til fire obligatoriske emner (matematisk finans). Det teoretiske pensumet fastsettes 
individuelt i samarbeid med kontaktperson og veileder, og godkjennes av programleder 
sammen med prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.  
 
Vår masteremne-portefølje består av statistikk-, matematikk- og informatikk-emner,  
i ulik kombinasjon for de ulike studieretningene. Tilbudet av generelle matematikk- og 
informatikk-emner styres av matematikkgruppen på MI og av IFI, mens de to 
forskningsgruppene knyttet til MoD står for emnene i statistikk og i stokastisk analyse.  
Emnetilbudet i statistikk-fag består av en rekke emner som går fast hvert år eller annet 
hvert år, og noen emner som settes opp når ressurser og etterspørsel tilsier det. 
Ressursproblemer gjør at vi dessverre ikke kan sette opp så mange emner av sistnevnte 
kategori som vi gjerne hadde ønsket. I en studentundersøkelse, som omtales senere, var 
det spesielt studenter innen finans og forsikring som ønsket seg et større emne-tilbud. 
Det jobbes kontinuerlig med å effektivisere vår totale kursportefølje for å kunne frigjøre 
ressurser til å sette opp flere masteremner. Programledelsen mener videre at det er svært 
viktig for emne-tilbudet i dette bredt anlagte masterprogrammet at ordningen med 
professor-II-stillinger opprettholdes.  
 
En liste over dagens emnetilbud er vedlagt. Våre emner evalueres av tilsynssensor hvert 
semester, og rapportene legges på nettet. Alt i alt mener vi emnene er oppdaterte, ofte i 
forkant, og på høyt internasjonalt nivå både når det gjelder innhold og form.  
 
Masteroppgaver Alle nye studenter får tildelt en kontaktperson, som hjelper studenten 
med emnevalg det første semesteret, og bistår studenten med å få kontakt med potensielle 
veiledere for masteroppgaven. Veiledningskapasiteten er relativt god, selv om det er en 
tendens til overbelastning på aktuarsiden, der det er mange studenter og få ansatte. Det er 
her av stor betydning at vi benytter eksterne medveiledere på mange masteroppgaver, en 
ordning vi burde kunne utnytte enda bedre for aktuarstudentene. Masterstudentene får 
god oppfølging fra sine veiledere, noe halvårige statusrapporter fra student/veileder viser 
tydelig.  De fleste får i følge statusrapportene ca. 2 timer veiledning per uke, ofte mer. 
 
Masteroppgavene som gis er i høy grad knyttet til veileders forskningsaktiviteter. 
Miljøet rundt MoD-programmet er faglig sterkt og driver aktiv forskning på 
internasjonalt toppnivå. Forskningsgruppen for statistikk og biostatistikk på MI er ett av 
15 ’toppforskningsmiljøer’ på MN-fakultetet. Ansatte på undervisnings- og 



veiledningssiden i programmet er nært knyttet til senteret Statistics for Innovation (SFI), 
som er et av sentrene for forskningsdrevet innovasjon under Norges Forskningsråd, og til 
to sentre for fremragende forskning, Centre of Matematics for Applications (CMA), og 
Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved UiO. Ansatte knyttet til 
MoD-programmet har i tillegg til sentrene, også bistillinger hos for eksempel SSB, 
Folkehelsa og  Norsk Regnesentral, og vi har II-stillinger som kommer fra 
forsikringsbransjen, oljeindustri (ut 2007) og næringsmiddelforskning (ut 2008). Dette 
betyr at studentene utfører sine masteroppgaver som del av aktive forskningsgrupper med 
utstrakt kontakt utenfor universitetet. 
  
Internasjonalisering  MoD-studentene har mulighet for utenlandsopphold i løpet av 
studiet, hovedsakelig for å ta noen av kursene sine ute. Hvilke emner studenten skal følge 
under utvekslingen, avgjøres i et samarbeid mellom veileder, undervisningsleder og 
student. Programmets web-sider inneholder en liste med 8 spesielt anbefalte universiteter 
for utenlandsopphold for MoD-studenter, for å gjøre valget enklere. I 2007/2008 har vi 
tre MoD-studenter på utenlandsopphold i Sør-Afrika, Canada og Tyskland. Matematisk 
Institutt og MoD samarbeider med universitetene i de andre nordiske hovedstedene om et 
Nordplus program om masterkurs i biostatistikk (BMC Nordic Biostatistics Master 
Course Network), som også benyttes av våre studenter. Programledelsen ønsker å være 
fleksible og behjelpelige i forhold til utvekslingsopphold og ser på dette som et meget 
positivt tilskudd til utdannelsen.  
 
Alle våre enkeltemner på masternivå gis på engelsk dersom utvekslingsstudenter eller 
utenlandske programstudenter ber om det. For tiden skjer dette typisk i to masteremner i 
statistikk hvert semester.   
 
Studentundersøkelse Det er nær kontakt mellom alle involverte i programmet, dvs. 
forelesere/veiledere, studenter og administrasjon. Så langt det er mulig søker vi å plassere 
alle MoD-studentene på lesesaler i samme etasje som de fleste ansatte knyttet til MoD. I 
forbindelse med denne evalueringen har vi høsten 2007 gjennomført en student-
undersøkelse, med spørreskjema formulert i samarbeid med studentenes fagutvalg. 
Dessverre var svarprosenten meget lav, kun 12  av 30 studenter har svart.  Resultatene er 
vedlagt, der svarfordeling og alle kommentarer er lagt inn i skjemaet. De svarene vi har 
fått indikerer at studentene stort sett er fornøyd både faglig og sosialt, men fire av 
studentene etterlyser flere kurs i finans/forsikring, og to vil gjerne ha mer informasjon om 
mulige masteroppgaver. Programledelsen har i samtaler med kolleger vurdert om vi 
burde gi ut en katalog med oppgaver hvert år, slik det gjøres noen andre steder. Foreløpig 
vil vi gjerne holde fast ved den ordningen vi har, der tema utvikles i samarbeid med 
studenten i forhold til dennes interesser og anlegg, og ikke lang tid i forveien, slik at 
oppgavene blir relatert til veileders aktuelle, pågående forskningsaktivitet.    
 
Rekruttering  Antall studenter på MoD-programmet er alt for lavt i forhold til behovet 
for MoD-kompetanse. Behovet for kandidater med en solid utdannelse i statistikk, 
matematikk og informatikk  er stort og voksende.  Nyere teknologi registrerer enorme 
mengder data, som må bearbeides for å være informativ. Det er også et stadig voksende 



krav til at beslutninger tas mer objektivt basert på kvantitativt grunnlag.  Basert på 
etterspørsel kunne antall MoD-kandidater derfor vært mye høyere enn det er i dag.  
 
Ca. 70% av MoD-studentene går på studieretningen for Finans, forsikring og risiko 
(FFR), mens de resterende 30% fordeler seg omtrent likt på de andre retningene. 
Rekrutteringen er altså spesielt dårlig for spesialiseringer utenfor FFR. Denne skjevheten 
har vært relativt konstant så lenge programmet har eksistert. De 34 studentene som for 
tiden er aktive innenfor programmet fordeler seg med 24 på FFR, 5 på Statistikk, 3 på 
Bioinformatikk/biostatistikk og 2 på Bildeanalyse. Spesielt er programledelsen bekymret 
for at så få studenter ønsker å ta den generelle studieretningen Statistikk. Norge trenger 
statistikere som kan gå inn i ulike anvendelsesområder, og som har bred metodologisk 
bakgrunn. Våre rekrutteringsproblemer er selvfølgelig knyttet til den generelle 
rekrutteringskrisen i realfag, og vi ser at masterstudiet i ren matematikk sliter tilsvarende. 
Vi må jobbe aktivt for å øke rekrutteringen til alle MoD-retninger. Det er forståelig at 
mange unge i dag er tiltrukket av lønnsmulighetene og de interessante jobbmulighetene 
en utdanning i finans- og aktuarfag gir dem. Vi må formidle at mulighetene er like 
spennende innen andre fagfelt, og forsøke å gjøre de andre studieretningene like 
attraktive. 
 
Programmet arbeider med rekruttering gjennom informasjons- og inspirasjonsmøter for 
bachelorstudenter på de to mest aktuelle bachelorprogrammene ved UiO. Vi forventer at 
det nye bachelorprogrammet Matematikk og Økonomi vil rekruttere til MoD når disse 
studentene når masternivå. Videre vil hver studieretning i 2008 bli presentert i den 
engelskspråklige brosjyren Prospectus som egne program, noe som vil øke synligheten 
internasjonalt av vårt brede tilbud, som hittil bare har blitt presentert samlet. Alle 
programmets websider er også i ferd med å bli oversatt til engelsk. 
 
Programledelsen ønsker også å utvide samarbeidet med SFI-en Statistics for Innovation 
for å bruke senteret mer aktivt i rekrutteringsarbeidet. Man kan knytte flere 
masteroppgaver til senterets virksomhet, tilby sommerjobber, og benytte mulighetene for 
at senteret finansierer studiepoeng-givende intensivkurs med utenlandske forelesere. 
 
MoD er et bredt anlagt program, som utdanner spesialister i bl.a. finansmatematikk, 
aktuarfag, industriell risiko, anvendt, beregningsorientert eller metodologisk statistikk, 
bioinformatikk og  bilde-/signalbehandling. De relevante jobbmulighetene for 
kandidatene som uteksamineres fra programmet er derfor mangfoldige. Typiske 
arbeidssteder er i finans- og forsikrings-industrien, oljeselskaper, konsulentselskaper og 
ulike typer forskningsinstitusjoner. Kandidatene finner raskt jobb etter endt utdanning og 
mange av MoD-studentene ansettes lenge før de er ferdig uteksaminert. 
 
Alt i alt mener programledelsen at vi har et godt, hensiktsmessig og fremtidsrettet 
program som utdanner den typen kandidater vi har som mål å utdanne. Den største 
utfordringen fremover er å jobbe med rekruttering til hele programmet. 
  
Blindern, 25. april 2008 
Ingrid K. Glad (programleder) 


