HAKEMUS TÄYDENNYSOPINTOIHIN
Ei määrättyä hakuaikaa.
Hakemus jätetään sen tieteenalayksikön kansliaan, jolta opiskeluoikeutta haetaan tai lähetetään osoitteella:
Ao. tieteenalayksikkö, 33014 Tampereen yliopisto

Hakijan henkilötiedot
Suku- ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Ammatti

Puhelin (muina aikoina)

Sähköpostiosoite

Suoritettu perustutkinto
Tutkinnon nimi

Pääaine

Suoritusvuosi

Hakemasi opinto-oikeus
Tieteenalayksikkö

Oppiaine/koulutusohjelma

Opintokokonaisuus tai opintojakso(t)

Oletko nyt samanaikaisesti hakenut oikeutta täydennysopintoihin johonkin toiseen oppiaineeseen?

kyllä

Ei

Mihin ___________________________________________________________________________

Onko sinulle aikaisemmin myönnetty oikeus täydennysopintoihin Tampereen yliopistossa?

kyllä

Ei

Oppiaine, opintokokonaisuus tai opintojakso ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Päiväys ____ / ____ 20____

LIITTEET:

_________________________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

Tutkintotodistusjäljennös

Perustelut (eri liitteellä)

Oppiaineen lausunto
Puollan hakemuksen hyväksymistä.

Osallistuttava lähtötasokokeeseen (koskee vain kieliaineita)

Puollan seuraavin muutoksin:
En puolla. Perustelut:

Päiväys ____ / ____ 20____

______________________________________________________________
Allekirjoitus

Yksikön johtajan päätös
Hyväksytään hakemuksen mukaisesti/muutettuna
Ei hyväksytä

Perustelut:

Maksuton

Maksullinen _____________euroa

Opinto-oikeus voimassa: ____ / ____ 20____ saakka.

____________________________________________________________
Yksikön johtaja

Päiväys ____ / ____ 20____
Jakelu:
1.
2.

tieteenalayksikkö
hakija

____________________________________________________________
Valmistelija
Ilmoittautuminen, jonka yhteydessä on esitettävä tämä päätös ja mahdollinen maksukuitti (ks.
ohjeet), on tehtävä aktuaarinkansliaan viimeistään: ____/____ 20____.

TAMPEREEN YLIOPISTO
33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 3551 7901
http://www.uta.fi/opiskelijaksi/
TÄYDENNYSOPINTO-OIKEUDEN HAKEMINEN
Kuka voi hakea?
Tampereen yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea täydennysopinto-oikeutta sen tieteenalayksikön
oppiaineisiin tai opintokokonaisuuksiin, jonka pääaineessa/koulutusohjelmassa tutkinto on suoritettu. Täydennysopinto-oikeus voi
olla enintään kahdessa oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa samanaikaisesti.
Lisäedellytykset hakemiselle
Oikeus voidaan myöntää myös Tampereen yliopiston muussa yksikössä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle, mikäli
tutkintoon sisältyy vähintään 15–25 opintopistettä kyseistä tutkinto-ohjelmaa vastaavan oppiaineen opintoja. Katso tarkempaa
tietoa tieteenalayksiköiden valintaperusteista http://www.uta.fi/opiskelijaksi/valintaperusteet/.
Opiskeluoikeus myönnetään vain oppiaineen suostumuksella.
Hakuaika
Täydennysopinto-oikeutta hakevilla ei ole erityistä hakuaikaa.
Poikkeus: Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen täydennysopintojen hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa.
Tarkista hakemusten jättöpäivät vuosittain ilmestyvästä valintaoppaasta tai osoitteesta
http://www.uta.fi/opiskelijaksi/valintaperusteet/ltl/erillisvalinta/.
Hakemus ja liitteet
Hakemus tehdään täydennysopintojen hakulomakkeella, jota on saatavissa opastuksesta, opintoneuvontakansliasta,
tieteenalayksiköiden toimistoista ja osoitteesta http://www.uta.fi/opiskelu/lomakkeet/taydennysopinnot.pdf. Hakemukseen liitetään
kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös tutkintotodistuksesta ja perustelut hakemiselle eri liitteellä. Mikäli samanaikaisesti
haetaan opinto-oikeutta kahteen oppiaineeseen tai opintokokonaisuuteen, on kumpaankin tehtävä eri hakemus liitteineen.
Minne hakemus toimitetaan?
Hakemus osoitetaan sille tieteenalayksikölle, johon oppiaine tai opintokokonaisuus kuuluu ja lähetetään osoitteella:
Tieteenalayksikön nimi, 33014 Tampereen yliopisto.
Maksullisuus
Täydennysopinnot ovat maksuttomia valmistumista seuraavan lukuvuoden loppuun asti. Sen jälkeen opinnot ovat maksullisia.
Täydennysopiskelijat eivät kuulu ylioppilaskuntaan.
Täydennysopiskeluoikeuden opintomaksu on 10 euroa/opintopiste

