HELSINGIN YLIOPISTO
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

ERILLISTEN OPINTOJEN SUORITUSOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS
Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeutta
Helsingin yliopistossa. Hakuaika on jatkuva.
HUOM! JOO-sopimuksen piiriin kuuluvien yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat hakevat opintojen suoritusoikeutta
pääsääntöisesti JOO-opintojen hakemuksella.

Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Sukupuoli
nainen

Sähköpostiosoite

Syntymäkunta

Kotikunta

Äidinkieli

Asiointikieli

Kotimaa

mies

Kansalaisuus

HAKIJAN AIEMPI KOULUTUS TAI TUTKINTO (ks. ohje, s. 3)
Suoritettu tutkinto/opinnot

Yliopisto/korkeakoulu/laitos

Pääaine

Tutkinnon suoritusvuosi

HAKEMUKSEN PERUSTE
Opintojen liittäminen muussa suomalaisessa tiede- tai taidekorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon. Liitteenä
virallinen opintosuoritusote sekä erillisenä liitteenä oman oppilaitoksen puolto.
Opintojen liittäminen muussa suomalaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa
suoritettavaan tutkintoon. Liitteenä virallinen opintosuoritusote sekä erillisenä liitteenä oman oppilaitoksen puolto.
Aikaisemman korkeakoulu- tai ammattitutkinnon täydentäminen. Liitteenä virallinen kopio tutkintotodistuksesta
sekä perustelut opintojen tarpeellisuudesta. (Kopiota tutkintotodistuksesta ei tarvita, mikäli tutkinto on suoritettu
Helsingin yliopistossa.)
Ammattipätevyyden lisääminen. Liitteenä työnantajan lausunto sekä kopiot alaan liittyvistä työtodistuksista.
Muu, mikä?
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SUORITETTAVAT OPINTOJAKSO(T) TAI OPINTOKOKONAISUUS
Hakija täyttää

Vastuuprofessori (tai opettaja) täyttää (ks. ohje, s. 3)

Rekisteröintikoodi
Opintojakson/-kokonaisuuden nimi

Opinto- Puol- En
pisteet lan
puolla Allekirjoitus ja pvm

Olen suorittanut haettavan oppiaineen opintoja aiemmin

Päiväys

kyllä

en

Allekirjoitus

PERUSTELUT, JOS OPINTOJEN SUORITUSOIKEUTTA EI PUOLLETA
Vastaavat opinnot tarjolla muualla

Laitoksella ei riittäviä opetusresursseja

Riittämättömät aiemmat opinnot tai työkokemus

Aiemmat opinnot eivät tue nyt haettavia opintoja

Muu syy, mikä?
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OHJEITA ERILLISTEN OPINTOJEN SUORITUSOIKEUTTA HAKEVILLE
Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeutta
Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeus voidaan myöntää hakijan ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi tai
suoritettavien opintojen liittämiseksi toisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon. Suoritusoikeus myönnetään
enintään kahdeksi vuodeksi.
Lisätietoa erillisistä opinnoista http://www.mm.helsinki.fi/opiskelijaksi/erilliset_opinnot.html
Erilliset opinnot ovat maksullisia. Opinnoista lähetetään lasku opiskelijalle hyväksymiskirjeen mukana. Dekaanin
(67/2010, 19.3.2010) päätöksen mukaisesti hinnat ovat 19.3.2010 alkaen seuraava:
10 € / opintopiste.

OHJEITA HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN
Hakijan aiempi koulutus tai tutkinto
Erillisten opintojen suoritusoikeutta hakevan opiskelijan tulee liittää hakemukseen kopio tutkintotodistuksesta tai
virallinen opintosuoritusote. Kopiota tutkintotodistuksesta ei tarvita, jos tutkinto on suoritettu Helsingin yliopistossa.
Suoritettavien opintojen puoltaminen
Hakijan ei tarvitse huolehtia tämän kohdan täyttämisestä. Opintoasiainpalvelut toimittaa vastaanottamansa hakemukset
asianomaisille laitoksille arvioitaviksi.

HAKEMUKSEN PALAUTTAMINEN
Tarkista, että hakemuksessasi on vaadittavat liitteet. Opintosuoritusotteiden tulee olla virallisia (leima). Hakemukset
toimitetaan osoitteeseen: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Opintoasiainpalvelut, PL 62, 00014 HELSINGIN
YLIOPISTO. Opintoasiainpalveluiden käyntiosoite: Viikinkaari 11, Infokeskus, 3. krs.
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