
Opintojen ajoitussuunnitelma, LuK-tutkinto, pääaineena fysiikka 

Ajoitussuunnitelmassa on suositeltu matematiikan perusopintoja ja niiden aloittamista ensimmäisen vuoden syksyllä. 

Ajoitusohjetta noudattamalla minimoit kurssien päällekkäisyydet. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden viestintä- ja kieliopinnot 

menevät päällekkäin kemian perusopintojen kanssa, minkä vuoksi kemian opinnot kannattaa aloittaa toisena vuonna. 

Nanotieteiden koulutusohjelmassa opiskeleville suositellaan ajoitussuunnitelmassa esitettyjen matematiikan opintojen 

korvaamista kemian ja biologian opinnoilla. Kursseja valitessa on aina huomioitava esitietoina vaaditut opinnot. 

1. Vuosi 

Syksy 1) Kevät 1) 

Lentävä lähtö fysiikkaan (S1) FYSP113 M3: Differentiaaliyhtälöt (K1) 

FYSP111 M1: Derivointi ja integrointi (S1) FYSP110 M7: Kokeelliset menetelmät (K1) 

FYSP101 F1: Mekaniikan perusosa (S1) FYSP104 F4: Sähköopin perusteet (K1) 

FYSP112 M2: Vektorit ja kompleksiluvut (S2) FYSA114 M4: Vektorianalyysi (K2) 

FYSP102 F2: Mekaniikan jatko-osa (S2) FYSP105 F5: Sähkömagnetismi (K2) 

MATP101: Johdatus matematiikkaan (S1)2) MATA122: Lin. algebra ja geometria II (K1-2)2,3) 

MATP121: Lin. algebra ja geometria I (S1-2)2,3) 
 

XYHM001 Akateemiset tekstitaidot (S1-2) 
 

XYHM002 Yhteistyötaidot (S2) 
 

HUOM. Matematiikan laitoksen uusi 
opetussuunnitelma sekä  
kurssien korvaavuudet ja siirtymäsäännökset 2016 

 

 
  

2. Vuosi 

Syksy Kevät 

FYSA115 M5: Lineaarialgebra (S1) FYSA210 Mekaniikka (K1) 

FYSP103 F3: Termodynamiikka ja optiikka (S1) FYSA220 Sähköoppi (K2) 

FYSA116 M6: Integraalimuunnokset (S2) FYSY115 Johdatus Matlabin käyttöön (K1) 

FYSP106 F6: Moderni fysiikka (S2) FYSP120 M8: Fysiikan numeeriset menetelmät 
(K2) 

MATP311 Johdatus reaalifunktioihin (S1) 2,3) MATA116 Derivaatta ja integraali A (K1) 2,3) 

MATP312  Raja-arvot ja jatkuvuus (S2) 2,3) MATA117 Derivaatta ja integraali B (K2) 2,3) 

Sivuaine- tai valinnaisia opintoja Sivuaine- tai valinnaisia opintoja 

XYHM003 Modernin fysiikan kielet (S1-2) 
 

HUOM. Matematiikan laitoksen uusi 
opetussuunnitelma sekä  
kurssien korvaavuudet ja siirtymäsäännökset 2016 

 

https://www.jyu.fi/science/opiskelu-ohjeet/matematiikan-ja-tilastotieteen-laitoksen-ohjeita/sivuaine/v2016/MATsivuaineena
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https://www.jyu.fi/science/opiskelu-ohjeet/matematiikan-ja-tilastotieteen-laitoksen-ohjeita/siirtyma/siirtyma2016
https://www.jyu.fi/science/opiskelu-ohjeet/matematiikan-ja-tilastotieteen-laitoksen-ohjeita/siirtyma/siirtyma2016
https://www.jyu.fi/science/opiskelu-ohjeet/matematiikan-ja-tilastotieteen-laitoksen-ohjeita/sivuaine/v2016/MATsivuaineena
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https://www.jyu.fi/science/opiskelu-ohjeet/matematiikan-ja-tilastotieteen-laitoksen-ohjeita/siirtyma/siirtyma2016
https://www.jyu.fi/science/opiskelu-ohjeet/matematiikan-ja-tilastotieteen-laitoksen-ohjeita/siirtyma/siirtyma2016


 
  

3. Vuosi 

Syksy Kevät 

FYSA233-234 Kvanttimekaniikka I: osa A (S1) FYSA241 Statistinen fysiikka: osa A (K1) 

FYSA235 Kvanttimekaniikka I: osa B (S2) FYSA242 Statistinen fysiikka: osa B (K2) 

Sivuaine- tai valinnaisia opintoja FYSA291 LuK-tutkielma (K1-2) 

XYHM004 Tutkimusviestintä (S1-2) Sivuaine- tai valinnaisia opintoja 
 

XYHM004 Tutkimusviestintä (K1-2) 

  

Muuta: Kaikille suositellaan opiskelua ulkomailla 3 kk-1 vuosi: Kartuttaa opintopisteitä, oppii kieliä, saa uusia tuttavuuksia, 

tutustuu eri kulttuureihin... Suositus opiskelun 3. tai 4. vuosi 

   

2) Matematiikan perusopintokokonaisuuden saa vaihtoehtoisesti myös suorittamalla kurssit Lineaarinen algebra ja geometria 1, 

Approbatur 1B, Approbatur 2A, Approbatur 2B ja valinnaisia MATP/MATA-tasoisia kursseja, siten, että opintojen laajuus on 25 

op.(ks. matematiikan perusopinnot: vaihtoehto B). 

3) Matematiikan opinnot voi aloittaa myös 2. vuoden syksyllä ja suorittaa ensimmäisenä syksynä muita tutkintoon sisältyviä 

sivuaineita. 

 

Maisteriopinnot aloitetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisella. Maisteriopintojen opinnot riippuvat pääaineesta, 

joka voi olla fysiikka, soveltava fysiikka tai teoreettinen fysiikka.  


