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Fysiikan opintosuuntaFysiikan opintosuunta

Opintosuunnat
ØOpintosuunnat muodostuvat kurssipaketeista, joiden

summaksi tulee 180 op. Kullakin suunnalla on vastaava,
joka on samalla ohjelman johtoryhmässä

Fysiikan laaja-kandi-opintosuuntaFysiikan laaja-kandi-opintosuunta

Kandidaatin-tutkielma 6 op

TKT/Kemia/Mate
m/Geotieteet **

paketti
15 tai 25 op

TKT/Kemia/Mate
m/Geotieteet*

paketti
15 tai 25 op

VapaavalintainenVapaavalintainen
muun ohjelman

kokonaisuus
15 tai 25 op tai
fysikaalisten

tieteiden
valinnaiset
aineopinnot

15-25 op

Kandidaatin-tutkielma 6 op

Vapaavalintainen
muun ohjelman

kokonaisuus
15 tai 25 op
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Fysiikan
perusopinto-
paketti 25 op

Yleiset opinnot
25 op

Matemaattiset
ja laskennalliset

menetelmät
25 op

Yleiset opinnot  25

ajokortti 3, opiskelutaidot 2,

Yleiset opinnot  25
op (työelämä 10, TVT-

ajokortti 3, opiskelutaidot 2,
äidink=seminaari 3,  toinen
kotimainen 3, englanti 4)

Fysiikan
perusopinto-
paketti 25 op

(4 peruskurssia 4x5 +
lab työt 5)

Matemaattiset
ja laskennalliset

menetelmät
25 op (Maput 15, TiLa

I 5, Hav tila käs 5 )

Termodynamiikan
paketti 10 op

(Termo Per 5 + Term
Pot 5)

Modernin fysiikan
perusteet-paketti

10 op (Kvant fys per
5 + Suht teor per 5)

Kokeellinen
fysiikka-

paketti 15 op
(Fys mitt. men. I 5,
Ainelabra I&II 2x5)

Aineen rakenteen
paketti 10 op

(Kvasi I: Atomit ja molek
5,  Kvasi II:  Tiivis aine ja

alkeishiukkaset 5)
Fysikaalisten

tieteiden
valinnaiset

aineopinnot 15-25
op

Vapaavalintaiset
opinnot siten että
summa 180 op

(≤ 24 op)

Vapaavalintaiset
opinnot siten että

summa 180 op
(≤24 op)

Termodynamiikan
paketti 10 op

Modernin fysiikan
perusteet-paketti

10 op

Aineen rakenteen
paketti 10 op

Siten että * ja **eivät ole samasta
aineesta, perustellusti toisen voi korvata
muun aineen, esim biotietieteiden
paketilla
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Konkretiaa: opintosuunnat
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ØOpintosuunnat muodostuvat kurssipaketeista, joiden
summaksi tulee 180 op.

Teoreettisen fysiikan opintosuuntaTeoreettisen fysiikan opintosuunta

Fysiikan
perusopinto-
paketti 25 op

Yleiset opinnot
25 op

Kandidaatin-tutkielma 6 op

Matemaattiset
ja laskennalliset

menetelmät
25 op

Vapaavalintaiset
opinnot siten että

summa 180 op
(≤ 9 op)

Termodynamiikan
paketti 10 op

Kvantti-
fysiikan

paketti 15 op
(Kvantti I 10 ,

Kvanttistatistiikka 5) Fysiikan
matemaattiset

menetelmät
paketti 20 op

(FYMM Ia&b, FYMM
II a&b 4x5)

Klassisen fysiikan
teorian paketti, 20

op
(Stat mek 5  Anal

mek 5, ED I&II 2x5)

Modernin fysiikan
perusteet-paketti

10 op

Tähtitieteen opintosuuntaTähtitieteen opintosuunta

Yleiset opinnot
25 op

Kandidaatin-tutkielma 6 op

Fysiikan
perusopinto-
paketti 25 op

Matemaattiset
ja laskennalliset

menetelmät
25 op

Astrofysiikan
perusteet

15 op
(Täht per I&II 2x5,

Avar fys per 5)

Teoreettinen
astrofysiikka

20 op (Astrofys per
10,  Taivaanmek 10)

Vapaavalintaiset
opinnot siten että

summa 180 op
(≤ 19 op)

Havaitsevan
astrofysiikan

perusteet
10 op

(Hav täht per I&II
2x5)

Astrofysiikan
kohteet

20 op (Aurinkok fys
5, Galaksit ja kosmol.

5, Linnunrata 5,
Tähtien rak&keh 5)

Fysikaalisten
tieteiden

valinnaiset
aineopinnot,

täytyy sisältää
kurssi Tieteellinen

laskenta II
15-25 op15-25 op

Vapaavalintainen
kokonaisuus
15 tai 25 op

tai fysikaalisten
tieteiden

valinnaiset
aineopinnot

15-25 op
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Svenska fysiken
Ø I svenska fysiken är den ansvariga Kai Nordlund,

ledningsgruppen de svenska lärarna, och
utvecklingsgruppen studiekollegiemötet.

Fysikens studieinriktningFysikens studieinriktning
Kandidatavhandling 6 sp

Faculty of Science
Department of Physics
Prof. Kai Nordlund

Grundstudier i
fysik 25 sp * Allmänna

studier 25 sp

Matemaattiset
ja laskennalliset

menetelmät**
25 op

Termodynamikens
paket 10 sp *

Moderna fysikens
grunder-paket 10

sp *

Materiens struktur
paket 10 sp *

Paket i övrigt
program 15 eller

25 sp

sp

Annat paket i
fysikaliska

vetenskaper 10-25
sp

Fritt valbara
studier så att

summan blir 180
sp (≤29 sp)

Valbara
kurspaket i fysik

aliska
vetenskaper 15-

25 sp eller
studiehelhet

i kemi,
datavetenskaper
eller matematik

15-25 sp

*luennoidaan ruotsiksi (paitsi
ehkä kurssi
Suhteellisuusteorian perusteet
suomeksi)

**ruotsinkielinen
laskuharjoitusryhmä
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Konkretiaa: opintosuunnat
ØOpintosuunnat muodostuvat pakettikokonaisuuksista,

joiden summaksi tulee 180 op. Kullakin suunnalla on
vastaava, joka on samalla ohjelman johtoryhmässä

Meteorologian opintosuuntaMeteorologian opintosuunta

Kandidaatin-tutkielma 6 op

Yleiset opinnot
25 op

Fysiikan
perusopinto-
paketti 25 op

Matemaattiset
ja laskennalliset

menetelmät
25 op

Meteorologian
paketti

25 op (Met ja
säähav per 5

Ilmakeh. Termo 5
Ilmakeh virt dyn per
10, Klimat per+ Fys

klim, 2 + 3 = 5 )

Termodynamiikan
paketti 10 op

Vapaavalintaiset
opinnot siten että
summa on 180 op

(≤24 op)

Modernin fysiikan
perusteet-paketti

10 op

Kokeellinen
fysiikka-

paketti 15 op

25,

Fysikaalisten
tieteiden valinnaiset
aineopinnot 15 - 25,

sisältäen kurssin
Tieteellinen
laskenta II
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Kokonaisuuden voi koostaa seuraavista kursseista:

Kaikki fysikaalisten tieteiden kandidaattiohjelman muiden
opintosuuntien aineopintotasoiset kurssit (huomioitava
kurssien keskinäiset esitietoriippuvuudet)

Valinnaisia  aineopintokursseja (vastuuohjelma fys tiet
kandi):
• Aerosolifysiikka I, 5op
• Siirtoilmiöt, 5op
• Virtausilmiöt ,5op
• Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset 5op
• 53541 Meritieteen peruskurssi, 5 op
• 53531 Hydrologian peruskurssi, 5 op
• Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia  5 op
• 53230 Introduction to Particle physics I 5 ects
• 53757 Cosmology I 5 ects
• Elektroniikka I (5 cr)
• Introduction to nanoscience (5 cr)
• 53058 Materials physics (5 cr)
• Tieteellinen laskenta II

Maisteriohjelmien johdantokursseja:
• Climate change now, 2-5 op (ATM-MP)
• Introduction to modern atmospheric Science -

Air quality in China  5op (ATM-MP)
• Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi 5op

(Geo-MP)
• Introduction to Plasma Physics, 5 ects (PAP-

MP)
• Modernin astrofysiikan avoimet ongelmat

(Open problems in modern astrophysics), 5 op
(PAP-MP)

• 530267 Nanophysics and nanochemistry (5 cr)
(MATR-MP)

• Solid state continuum mechanics (5 cr)
(MATR-MP)

Valinnaiset fysikaalisten tieteiden aineopinnot 15-25 op


