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Uddannelse i
FORSIKRINGSMATEMATIK
Forsikrings matematik er først og fremmest en 
 matematisk uddannelse, hvor du bevæger dig 
i krydsfeltet mellem sandsynlighedsregning, 
 matematik og statistik.
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Hvis du kan lide at arbejde med matematik, sandsynlighedsreg-
ning og statistik, er forsikringsmatematik måske noget for dig. 
Som kandidat i forsikringsmatematik kommer du til at udvikle og 
analysere de modeller som forsikringsselskaberne bruger. Uddan-
nelsen har altså et anvendelsesorienteret sigte, men du skal være 
opmærksom på, at uddannelsen har stor vægt på det teoretiske 
stof. Du skal ikke bare lære at bruge modellerne – du skal også 
kunne bevise, at de fungerer. Faget gennemgår i øjeblikket en 
stærk udvikling, dels som følge af fremvæksten af en rig teori 
for matematisk finansiering, dels som svar på den nyorientering, 
som praktisk forsikring befinder sig i. Det skyldes blandt andet 
integrationen af bank-, kredit- og forsikringsvirksomheder. 
Derudover har risikobilledet ændret sig meget i de senere år – 
katastroferisiko spiller fx en stadig mere dominerende rolle på 
grund af klimaforandringer.

FAGLIG PROFIL
Forsikringsmatematik er først og fremmest en matematisk 
uddannelse, hvor du bevæger dig i krydsfeltet mellem sandsyn-
lighedsregning, matematik og statistik. Omdrejningspunktet er 
at udvikle og forstå modeller, som kan bruges til at fastsætte 
forsikringspræmier. Hvad skal forsikringer fx koste i et område 
med mange naturkatastrofer, og hvordan sammensætter man en 
pensionsordning, så den er favorabel for både pensionskassen og 
kunden?

Jeg har valgt forsikringsmatematik, fordi jeg er glad for matematik og gerne vil 
kunne bruge det i erhvervslivet. Udover det faglige, er sammenholdet på studiet 
uovertruffet, der er mange fede sociale aktiviteter, og de ældre studerende eller 
medstuderende er altid villige til at hjælpe både fagligt og socialt.
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UDDANNELSENS OPBYGNING
På størstedelen af bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik 
følger du obligatoriske kurser i matematik, statistik og forsik-
ringsrelaterede emner – fx skadesforsikring, livsforsikring og for-
sikringsøkonomi. Din mulighed for specialisering ligger primært 
på kandidatdelen, hvor der udbydes en vifte af specialerede kur-
ser. Unikt for forsikringsmatematik er, at alle studerende skriver 
bachelorprojekt med udgangspunkt i en aktuel problemstilling 
fra et forsikringsselskab.

JOB & KARRIERE
Uddannelsen i forsikringsmatematik har et meget konkret sigte, 
og som aktuar kan du få ansættelse i forsikringsselskaber, 
pensionskasser, banker eller andre finansielle institutioner. Som 
aktuar løser du statistiske og risikoteoretiske problemer inden for 
forskellige forsikringsformer. Man kan selvfølgelig også fortsætte 
med ph.d.- studier i forsikringsmatematik med henblik på at blive 
forsker.

OPTAGELSE
Klik ind på www.studier.ku.dk for en mere detaljeret beskrivel-
se af uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og meget mere.



@SCIENCEKU
Vores instagramprofil @scienceku bliver løbende over-
taget af studerende, som giver dig et aktuelt indblik i 
deres studieliv.

LÆS PÅ SCIENCE
På facebooksiden Læs på SCIENCE får du et unikt ind-
tryk af vores uddannelser og livet som studerende.

STUDIER.KU.DK/FORSIKRING
På studier.ku.dk/forsikring finder du information 
om  uddannelsen – læs om  uddannelsens opbygning, 
 undervisning,  ansøgning, studiemiljø og se film m.m.

OPLEV FORSIKRINGSMATEMATIK 
Bliv studerende for en dag, kom til åbent hus 
eller gå i  studiepraktik på forsikringsmatematik. Se hvordan på

science.ku.dk/oplev-science


