Medicinska fakulteten

ANSÖKAN OM RÄTT ATT GENOMFÖRA FRISTÅENDE STUDIER
Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas sökande som inte har rätt att avlägga grund- eller påbyggnadsexamen vid
Helsingfors universitet. Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas för studier som ska höja den sökandes professionella
eller vetenskapliga kompetens, eller för studier som ska ingå i en examen som avläggs vid en annan läroanstalt.
Ansökningstider: 1. - 30.4. (för studier som börjar på höstterminen) och 1. - 31.10. (för studier som börjar på vårterminen).
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Motivering för ansökan:

Studierna ska inkluderas i en examen vid en annan högskola. Bilagor: ett officiellt studieutdrag och ett separat bifall av
den sökandes högskola.
För fortbildning/komplettering av en tidigare högskoleexamen. Bilagor: en kopia av examensbeviset och motiveringar för
studiernas syfte.

För att höja yrkeskompetensen. Bilagor: ett utlåtande av arbetsgivaren och kopior av relevanta arbetsintyg.
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Anvisningar för den som ansöker om rätt att genomföra fristående studier:
Studierätt beviljas utgående från undervisningsresurserna och den sökandes motivering. Rätt att genomföra fristående studier
beviljas för högst två år åt gången (högst ett år för enskilda studieavsnitt). Den som beviljas studierätt för fristående studier har
ingen examensrätt vid universitetet och åtnjuter inte de förmåner och rättigheter som examensstuderande har. Studenten kan
genomföra endast de studier som studierätten gäller.
Fristående studier är avgiftsbelagda. För genomförande av fristående studier uttas en avgift på 15 euro/studiepoäng (rektors
beslut 23/2015). Avgiften betalas med en faktura som skickas efter beslutet om rätt att genomföra fristående studier. Kvittot över
betald avgift ska visas upp vid den enhet som ordnar undervisningen innan studierna inleds. En betald avgift återbetalas inte.
Kontrollera att du har bifogat de bilagor som efterfrågas. Studieutdrag ska vara officiella. Skicka ansökan till adressen
Helsingfors universitet, Studentservicen i Mejlans, PB 63 (Haartmansgatan 8), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET.
Ytterligare information: https://www.helsinki.fi/sv/medicinska-fakulteten/utbildning/studieratt
Studiehandböckerna för Medicinska fakultetens utbildningsprogram hittar du i WebOodi.

