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Matematiikan opintojen ja tutkinnon
täydentäminen kesällä 2003

Ensi kesänä on eri puolilla Suomea tarjolla useita
mahdollisuuksia täydentää tutkintoa tai kesken jää-
neitä matematiikan opintoja. Kesän aikana pidettävät
kurssit parantavat erityisesti kouluissa (ehkä epäpäte-
vinä) toimivien opettajien mahdollisuuksia osallistua
opetukseen. Myös perusopiskelijoiden odotetaan olevan
kiinnostuneita kesäopetuksesta – siitä huolimatta, että
kesä on opiskelijoille kesätöiden ja lomailun aikaa.

Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksella
opiskellaan perinteiseen tapaan kesällä monia kursseja
tuutorryhmissä. Niihin osallistuu joka kesä myös työs-
säolevia opettajia. Lopulliset päätökset ensi kesän ryh-
mistä tehdään huhtikuun lopulla, mutta jo tässä vai-
heessa ennakkoilmoittautumisten perusteella luvataan
kurssit

• Analyysi 2 (5 ov)

• Differentiaaliyhtälöt 1 (3 ov)

• Differentiaaliyhtälöt 2 (2 ov)

• Matriisiteoria (5 ov)

• Matemaattinen logiikka (5 ov)

Ryhmiä tulee pääasiassa kesä- ja elokuulle. Näihin
ryhmiin voivat osallistua ne, joilla on opinto-oikeus

Oulun yliopiston johonkin koulutusohjelmaan tai eril-
listen/täydentävien opintojen suoritusoikeus matema-
tiikan opintoihin. Lisätietoja tulee Oulun yliopis-
ton matemaattisten tieteiden laitoksen verkkosivuille
http://math.oulu.fi.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää Oulussa
kurssin

• Matematiikan perusmetodit 1 (5 ov)

Lisätietoja, ks. http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/
kesayliopisto/.

Joensuun yliopiston matematiikan laitos järjestää ke-
säopetuksena kurssit

• Koulumatematiikan harjoituskurssi (1 ov)

• Matematiikkaa tietokoneilla (1 ov/2 ov)

Kurssit pidetään 28.7.–15.8.2003. Opiskelu toteutetaan
pienryhmissä, joiden ohjaajina toimii laitoksen opis-
kelijoita. Kurssit voi sisällyttää joko matematiikan
cum lauden vapaavalintaisiin opintoihin opettajalinjal-
la tai didaktisen matematiikan approbaturin/cum lau-
den koulumatematiikan erikoiskursseiksi.
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Kursseille osallistuvilta edellytetään opinto-oikeutta
tutkinnon suorittamista varten Joensuun yliopistos-
sa, erillistä opinto-oikeutta didaktisen matematii-
kan opintoihin tai opinto-oikeutta avoimen yliopis-
ton kautta. Lisätietoa kursseista löytyy verkkosivulta
http://www.joensuu.fi/matematiikka/appro.html,
jolla on esitelty myös muut kesällä 2003 pidettävät di-
daktisen matematiikan approbaturin/cum lauden kurs-
sit.

Jyväskylän yliopisto järjestää 13. kesäkoulun elo-
kuussa Jyväskylässä. Edistyneemmille perustutkinto-
opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille tarkoitetut matema-
tiikan kurssit ovat

• Questions and Methods around the Inverse Con-
ductivity Problem (1,5 ov)

• An Introduction to Electrical Impedance Tomo-
graphy (1,5 ov)

Molemmat kymmenen luentotunnin kurssit pide-
tään 18.–22.8.2003. Lisätietoa Jyväskylän kesäkoulus-
ta (mm. kurssien luennoijat ja kurssikuvaukset) löytyy
verkkosivulta http://www.jyu.fi/summerschool/.

Helsingin yliopiston matematiikan laitos järjestää ke-
säopetuksena kurssit

• Algebra I (5 ov)

• Opettajalinjan peruskurssi (6 ov)

• Johdatus symboliseen laskentaan (5 ov)

• Gradu-seminaari

Lisäksi järjetetään lähinnä tutkijakoulutettaville tar-
koitetut tiiviskurssit

• Complex Dynamics

• Discrete Conformal Mappings

Kurssit pidetään pääasiassa toukokuun lopun ja juhan-
nuksen sekä heinäkuun lopun ja elokuun alun välisinä
aikoina. Kursseista löytyy lisätietoja (mm. luentoajat
ja luennoijat) Helsingin yliopiston matematiikan laitok-
sen verkkosivuilta http://www.math.helsinki.fi.

Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen kesä-
opetuksessa kurssien suorittajilla pitää olla opinto-
oikeus tutkinnon suorittamista varten matematiikan
koulutusohjelmassa tai erillisten/täydentävien opin-
tojen suoritusoikeus matematiikan opintoihin. Li-
säohjeita löytyy Helsingin yliopiston matemaatis-
luonnontieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta (lomak-
keista) http://www.helsinki.fi/ml/tdk/.

Sekä Helsingin yliopiston että Teknillisen korkeakoulun
Avoimessa yliopistossa luennoidaan kesällä kaksi mate-
matiikan kurssia; Helsingissä valittavina ovat kurssit

• Koulumatematiikan täydennyskurssi (4 ov)

• Lineaarialgebra I (5 ov)

ja Otaniemessä kurssit

• Diskreetin matematiikan perusteet (3 ov)

• Sovelletun matematiikan tietokonetyöt (1 ov)

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja poh-
jakoulutuksesta riippumatta. Lisätietoja kursseista
löytyy osoitteista http://www.avoin.helsinki.fi

(HY) ja http://www.avoin.hut.fi (TKK). Myös
Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää mate-
matiikan opetusta; ks. kesäyliopiston verkkosivut
http://www.kesayliopistohki.fi.

* * *

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimus-
seura järjestää kansalliset tutkimuksen päivät Helsin-
gissä 10.-11.10.2003. Päivät ovat samalla tutkimusseu-
ran 20-vuotisjuhlaseminaari. Tutkimuspäivien yleistee-
ma on matemaattisten aineiden opettajankoulutus. Li-
säksi torstaina 9.10. on Tutkimusseuran ja Valtakun-
nallisen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen
tutkijakoulun yhteinen symposium, jonka teemana on
koulutuksellinen tasa-arvo. Kaikki opettajankoulutuk-
sesta ja matemaattisten aineiden opetuksesta sekä nii-
den kehittämisestä kiinnostuneet opettajat ovat terve-
tulleita päiville.

Tutkimuksen päiviin voi tutustua tarkemmin verkko-
sivulla http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/

tutkimus/tutkimusseura/symposium/.
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