HAKEMUS LISÄAJASTA OPINTOJEN LOPPUUN SAATTAMISEKSI
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus/opiskelijanumero

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tutkinto ja pääaine/koulutusohjelma, jonka suorittamiseksi lisäaikaa haetaan:
Tieteenalayksikkö:

Hakemukseen on liitettävä:
- toteuttamiskelpoinen ja aikataulutettu suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi
- perustelut lisäajan hakemiselle sekä arvio tarvittavasta lisäajan pituudesta (liitelomake).
Hakemus liitteineen palautetaan yliopiston kirjaamoon: Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.

Päiväys: ___ / ___ 20___

Allekirjoitus: _______________________________________

TIETEENALAYKSIKÖN JOHTAJAN PÄÄTÖS __________

 Myönnetään lisäaikaa 1 lukukausi / 1 lukuvuosi / 2 lukuvuotta (tarpeeton yliviivataan)
Myönteisen päätöksen saaneen tulee ilmoittautua yliopistoon ilmoittautumisohjeiden mukaisesti.

 Ei myönnetä lisäaikaa, perustelut:

Tampereella ___ / ___ 20___
Tieteenalayksikön johtaja:

_______________________________________________

Esittelijä:

_______________________________________________

Jakelu: opiskelija, aktuaarinkanslia, tieteenalayksikkö

Tulosta

Tyhjennä

OHJEET
Tutkinto-opiskelija, joka kuuluu tutkintoaikojen rajaamisen piiriin ja jonka tutkinnon suorittamisaika ei ole vielä
päättynyt, voi hakea lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi tällä lomakkeella. Opiskelijat, joiden tutkinnon
suorittamisoikeus päättyy heinäkuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään huhtikuun puoliväliin mennessä.
Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy joulukuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään
lokakuun loppuun mennessä.
Opintoaikojen rajaaminen koskee niitä tutkinto-oikeuksia, jotka ovat alkaneet 1.8.2005 tai sen jälkeen. Jos
opiskelija ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelija voi saada
hakemuksesta
lisäaikaa
opintojensa
loppuunsaattamiseen,
jos
hän
esittää
tieteenalayksikölle
toteuttamiskelpoisen valmistumissuunnitelman. Pääsääntöisesti lisäaikaa myönnetään enintään yhdeksi
lukuvuodeksi. Tietoa tutkintojen tavoitteellisista suorittamisajoista on verkkosivuilla:
http://www.uta.fi/opiskelu/tavoiteajat.
Hakemukseen on aina liitettävä toteuttamiskelpoinen ja aikataulutettu suunnitelma opintojen loppuun
saattamiseksi, perustelut lisäajan hakemiselle sekä arvio tarvittavasta lisäajan pituudesta. Tähän tarkoitukseen on
laadittu lomake, jota käytetään hakemuksen liitelomakkeena (Opintosuunnitelma tutkinnon loppuun
saattamiseksi). Hakemus lisäajasta opintojen loppuun saattamiseksi lähetetään liitteineen yliopiston
kirjaamoon: Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.
Päätös lähetetään hakijalle postitse. Jos päätös on myönteinen, opiskelijan tulee ilmoittautua yliopiston
ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja yliopistoon ilmoittautumisesta on osoitteessa:
http://www.uta.fi/opiskelu/aktuaari/ilmoittautuminen.html.
Kielteiseen päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tieteenalayksikön johtokunnalta 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen voi asianosainen
hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.

Lainsäädännöllinen tausta lisäajan hakemisesta ja opinto-oikeuden jatkamisesta:
Lisäajan hakemisesta opintojen loppuunsaattamiseksi säädetään Laissa yliopistolain muuttamisesta 18 f §
(556/2005): Yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle, joka ei ole suorittanut opintojaan 18 e §:ssä
säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja
toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä
suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiselle.
Opiskeluoikeutta jatketaan, jos opiskelijalla huomioon ottaen hänen voimassa olevien ja puuttuvien
opintosuoritustensa määrä ja laajuus sekä aikaisemmat päätökset lisäajan myöntämisestä, on mahdollisuus
saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon
opiskelijan elämäntilanne.
Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 18 e §:ssä säädetyssä ajassa tai 1 momentin mukaisessa
lisäajassa samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää
opiskeluoikeutensa.

