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MoD er et masterprogram i modellering og dataanalyse. Programmet har 
hovedsete ved Avdeling for statistikk og forsikringsmatematikk (Avd.C) ved 
Matematisk Institutt (MI), med utstrakt samarbeid med gruppen for stokastisk 
analyse ved Avdeling for matematikk (Avd.A ved MI) og med billedbehandling- 
og bioinformatikk-miljøene ved Institutt for Informatikk. 
 
Programmet har fire studieretninger: Statistikk, Biostatistikk/bioinformatikk, 
Billedbehandling og mønstergjenkjenning, samt Finans, forsikring og risiko  
(FFR). Siden starten H03 er det tatt opp 40 studenter til programmet. 28 av 
disse er tatt opp på studieretningen FFR.  
 
1. MoD rekrutterer hovedsaklig studenter fra bacheloprogrammet MIT, mens  
enkelte studenter har bachelor fra andre norske universiteter, eller fra 
utlandet. I tillegg til informasjonen som ligger på programmets offisielle web-
sider, arrangerer vi sammen med de andre masterprogrammene ved MI et 
informasjonsmøte for MIT-studentene hver vår. Vi forventer at det nye 
bachelorprogrammet i matematikk og økonomi også vil rekruttere master-
studenter til MoD, og har justert opptakskravene for å tilrettelegge for dette. 
 
2. Førstesemesterstudentene blir mottatt i et møte der programleder og 
studieadministrasjonen, samt utvalgte kontaktpersoner fra de vitenskapelig  
ansatte, er til stede. Det blir gitt generell informasjon, hvorpå studentene  
fordeles i grupper etter studieretning, og kobles med sine kontaktpersoner. 
Kontaktpersonene følger så opp hver enkelt student, hjelper med å legge 
studieplan for første år og å finne en veileder for oppgavearbeidet. 
Kontaktpersonen er ansvarlig for studenten inntil veileder overtar. 
 
3. MoD er et bredt program, som spenner fra generell statistisk og matematisk  
teori til metoder for anvendelse innenfor f.eks. finans, forsikring, medisin, 
biologi og teknologi. Felles faglig profil for de fire studieretningene er at 
samtlige MoD-studenter bygger opp en verktøykasse bestående av statistiske, 
matematiske og informatiske modellerings- og analyse-metoder, som delvis 
kan benyttes generelt, og delvis er tilpasset de respektive studieretninger og 
anvendelsesområder.  
 
4, 5, og 6. Det foretas en kontinuerlig oppfølging av tilsynsrapporter og  
periodiske emneevalueringer. Avdelingen har stadig diskusjoner knyttet til 
kursporteføljen og mulige forbedringer av tilbudet vi gir. 



   
Alle studenter som er kommet i gang med oppgaven må hvert semester levere 
inn en statusrapport undertegnet av student og veileder i fellesskap. Våren 
2006 fikk vi inn 17 rapporter fra studenter som er i gang med 
masteroppgaven. 11 av disse var FFR-studenter og 6 fra de andre retningene. 
13 av de 17 hadde veileder fra Avd.C, 3 fra Avd.A og en fra IFI. 
 
Ingen studenter meldte om alvorlige problemer. Av de som hadde svart på 
spørsmål om hvor mye tid veileder bruker i uken på studenten, svarte 5 
veiledere <1 time, 2 veiledere 1-2 timer, og 6 veiledere 2-3 timer. Vi antar at 
denne variasjonen forklares av hvor langt i oppgavearbeidet studentene er 
kommet. Alle studenter mener de får den veiledningen de trenger. 
  
MoD er et relativt lite program, og programleder har naturlig og jevnlig 
kontakt med både ansatte og studenter. Alle involverte ser ut til å være 
rimelig tilfredse med programmet, og det er et godt og aktivt studentmiljø. 
Det er av stor verdi at de fleste masterstudentene har lesesalsplass i samme 
etasje som de fleste ansatte. Programleder planlegger å bli mer aktiv i 
kontakten med gruppen i stokastisk analyse, som sitter på et annet sted. 
 
7. Av de 40 som er tatt opp på programmet siden H03 og frem til i dag, er det 
kun tre studenter som har sluttet. 13 har fått tildelt sin mastergrad, og den 
ene studenten som i følge tabellen nedenfor skulle ha levert i juni (start H04), 
har levert for en uke siden. Det er således ingen forsinkelser på avslutning av 
studiet så langt. Noen av de studentene som har startet etter H04, har søkt 
om deltidsstudier, og kommer derfor bli noe senere ferdig.  
 
Tabellen viser antall MoD-studenter i forskjellige faser av studiet, sortert etter 
opptaksår. Tallene er status per i dag, september 2006.    
 
ALLE H2003 V2004 H2004 V2005 H2005 V2006 H2006 
Begynt 3 1 9 5 12 3 7 
Perm 0 0 0 0 0 0 0 
Sluttet 0 0 0 1 2 0 0 
Fullført 3 1 8 1 0 0 0 
Aktiv 0 0 1 3 10 3 7 

  
 Informasjon fra fakultetet vedrørende karakterer på masteroppgavene viser 
data for kun 6 avlagte grader, der 3 fikk A og 3 fikk B. Dette er for lite 
grunnlag til å uttale seg om karaktergivningen på programmet.  
 
Blindern, 22. september 2006 
 
Programleder Ingrid K. Glad, Matematisk Institutt, UiO 


