HAKEMUS MUUALLA SUORITETTUJEN
OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMISEKSI

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Hakemus koskee

aiempien opintojeni sisällyttämistä tutkintooni sellaisenaan
tutkintooni kuuluvien opintojen korvaamista aiemmilla opinnoillani
(ks. ohjeet kääntöpuolella)

Sukunimi

Etunimet

Opiskelijanumero

Pääaine

Sähköposti

Puhelinnumero

Osoite
Korkeakoulu, johon opinnot suoritettu

OPINTOSUUNNITELMAAN KUULUVIEN OPINTOJEN KORVAAMINEN
Muualla suoritetun opintojakson nimi

Laajuus Arvosana

Korvattava opintojakso

Laajuus

Päätös (opettaja/
tieteenalayksikkö
täyttää)

MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN SISÄLLYTTÄMINEN TUTKINTOON
Muualla suoritetun opintojakson / -kokonaisuuden nimi, suorituspaikka, -aika

Päiväys ____________

Laajuus

Arvosana

Päätös (opettaja/
tieteenalayksikkö
täyttää)

Opiskelijan allekirjoitus_____________________________________________________________________

Käännä, ole hyvä

OHJEET
Opintojen korvaaminen
Jos suoritetut opinnot kuuluvat Tampereen yliopistossa opiskelijan pääaineen tai jonkin sivuaineen
alaan, tai jos opiskelija haluaa jatkaa Tampereen yliopistossa samaa oppiainetta, jota on jo aiemmin
suorittanut muussa yliopistossa, asia hoidetaan kyseisessä oppiaineessa.
Oppiaineesi korvaavuusasioita hoitaa yleensä opintojaksosta / opintokokonaisuudesta vastaava opettaja.
Korvaavuutta haettaessa mukana tulee yleensä olla alkuperäiset todistukset suorittamistasi opinnoista
(virallinen opintorekisteriote, mahdollisesti opintojen tarkemmat kuvaukset) ja opiskelijan oma ehdotus
korvaavuuksista. Joillain oppiaineilla on oma lomakkeensa korvaavuuksien hakemista varten. Tutustu
siis kyseisen oppiaineen korvaamista koskeviin ohjeisiin ennen hakemuksen laatimista.
Kieliopintojen korvaamisesta, ks. kielikeskuksen ohjeet
(http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/opiskelu/ahot.html)
Opintojen sisällyttäminen
Jos muualla suoritetuissa opinnoissa on sellaisia, jotka eivät sovellu minkään Tampereen yliopiston
oppiaineen opinnoiksi, tai joita opiskelija ei enää aio jatkaa Tampereen yliopistossa, opinnot
sisällytetään sellaisenaan osaksi yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä suoritettavaa tutkintoa.
Sisällyttäminen hoidetaan tieteenalayksikön opintopalveluissa.
Sisällyttämistä haettaessa mukana tulee olla alkuperäiset todistukset suorittamistasi opinnoista
(virallinen opintorekisteriote tai tutkintotodistus) sekä kuvaus opintojakson sisällöstä.
Ulkomailla suoritetut opinnot
Ulkomailla suoritetuista opinnoista tarvitaan rekisteriotteen lisäksi seuraavat tiedot:
- yliopiston virallinen nimi sekä vaihto-ohjelma, jonka kautta olet hakeutunut ko. yliopistoon
- opiskeluaika lukukausina
- oppiaineen ja kurssien / kokonaisuuksien nimet
- suoritettujen opintojen laajuus. Mikäli opintojen laajuus ei näy ECTS-pisteinä, selvitä yksittäisten
kurssien työskentelytavat (esim. luentoja 2h/vko, 1 essee) ja esitä arviosi laajuudesta opintopisteinä,
esim. etsimällä vaihtoyliopiston kotisivuilta tieto opintopisteiden laajuudesta suhteessa ECTS-pisteisiin.

HUOM! Muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista osalla voi korvata ja osan sisällyttää
tutkintoon. Tällaisessa tapauksessa opiskelija ottaa ensin yhteyttä oppiaineeseen, jonka opintoja haluaa
korvata. Kun oppiaine on päättänyt korvaavuuksista, opiskelija voi hakea tieteenalayksikön
opintopalveluista loppujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon. Hakemuksesta tulee käydä selvästi
ilmi, mitä opinnoistasi on käytetty korvaamiseen ja mikä osa opinnoista on tarkoitus sisällyttää
sellaisenaan tutkintoon.

Lisätietoja: Opintosihteeri Helena Siipo, helena.siipo(at)uta.fi, puh. 040-190 9678

