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Kandidaatin tutkielma ja projektityö 
nanotieteiden koulutusohjelmassa 

opiskeleville
n  Nanotieteen projektityö KEMA251 3 op

² n. 1,5 viikkoa ohjattua työskentelyä tutkimusryhmässä 
sovittuna aikana (pieni projektikokonaisuus) + raportti

² Saa tehdä myös 9 op projektityön, jolloin 4-5 viikkoa 
työskentelyä tutkimusryhmässä + laajempi raportti

² Aiheet liittyvät kulloinkin meneillään oleviin tutkimus-
projekteihin ja niiden tarpeisiin. Esim. helpohko synteesityö, 
UV-vis spektroskopinen työ, menetelmävertailua yms.

² Suositeltava ajankohta: Sovitaan (aineopintolabrat pitää 
olla kaikki suoritettu ja tarpeelliset teoriakurssit käyty!)
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Kandidaatin tutkielma ja projektityö 
nanotieteiden koulutusohjelmassa 

opiskeleville
n  Kandidaatin tutkielma KEMA260

ü  Samat vaatimukset ja yleisohjeet kuin muillakin.
ü  Aihe nanotieteitä sivuava ja yleensä myös liittyy 

projektityön aiheeseen.
ü Omia kiinnostuksen kohteita saa myös ehdottaa.
ü  Tiedonhankintakurssi pitäisi olla käytynä (tai suoritetaan 

samanaikaisesti).

Aiheet ja ajankohdat sovitaan (sekä projektin että tutkielman 
osalta) joko Mikan tai Maijan kanssa. 
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Yhteystiedot

n  Fysikaaliseen kemiaan 
orientoituvat aiheet: Prof. 
Mika Pettersson, YN234, 
mika.j.pettersson@jyu.fi

n  Orgaaniseen kemiaan 
orientoituvat aiheet: Prof. 
Maija Nissinen, YN233, 
maija.nissinen@jyu.fi
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Kandiprojek,	supramolekyyli-	ja	rakennekemian	alalta:	
Maija	Nissisen	tutkimusryhmä

Professori Maija Nissisen tutkimus-
ryhmässä tutkitaan mm. itselas-
kostuvien, biomimeettisten yhdis-
teiden ja rengasrakenteisten isäntä-
molekyylien syntetiikkaa, rakenne-
kemiaa ja ominaisuuksia. Ryhmällä 
on yhteistyöprojekteja nanotiede-
keskuksen muiden tutkimusryhmien 
kanssa esimerkiksi kulta- ja hopea-
klustereiden ja optisen spektros-
kopian alueilla.
Projektitöiden aiheet liittyvät poik-
keuksetta käynnissä olevaan tutki-
mukseen ja töiden toisena ohjaajana 
toimivat ryhmän tutkijat. Ryhmässä 
ohjataan myös opiskelijan omia, 
yliopiston ulkopuolelta (esim. kesä-
työt, vaihto-opiskelupaikka) saatuja 
projektiaiheita.
	-


Resors inareeni t ovat makrosykl is iä 
yhdisteitä, joihin voidaan liittää 
monipuolisesti uusia funktionaalisia 
ryhmiä ja siten tuottaa niille uusia 
kiinnostavia fysikaalisia ja kemiallisia 
ominaisuuksia. Resorsinareeneja on 
hyödynnetty mm. molekyylikoneiden 
valmistamisessa, analyyttisissä erot-
telumenetelmissä ja molekyylien 
kuljettimina. 
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Foldameerit ovat itselaskostuvia, 
biopolymeereistä inspiraationsa 
saavia yhdisteitä. Foldameereja 
vo idaan käy t t ää e s imerk i k s i 
proteiini-inhibiittoreina, kuljet-
timina, ligandeina ja katalyytteinä. 

Esimerkkejä aiemmista projekteista:
ü Resorsinareenijohdannaisten syntetiikka (useita 

projekteja)
ü  Agrokemikaalien yhteiskiteet
ü  Foldameerien kiteytys ja rakenteet
ü  Kuparinanopartikkelien synteesi
ü  Pleconariilin synteesi
ü  Foldameerien UV-vis-tutkimuksia
ü  Kiinteät lipidinanopartikkelit


