HAKEMUS OPISKELUOIKEUDEN PALAUTTAMISEKSI
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus/opiskelijanumero

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Pyydän, että minulle myönnetään takaisin menettämäni opiskeluoikeus:
Tutkinto: ...……………………………………………….Tutkinto-ohjelma: …………………………………………………………….
Maisteriopinnot/opintosuunta: ……………………………………………………………………………………………………………
Tutkimusala (jatko-opiskelija): ……………………………………………………………………………………………………………
Aloitusvuosi:

Olen viimeksi ilmoittautunut lukuvuodelle:

Jos opiskeluoikeuteni palautetaan, toivon, että se palautetaan

heti

seuraavan lukukauden alusta.

Syy ilmoittautumisen laiminlyömiseen ja perustelu opiskeluoikeuden palauttamiseen (käytä tarvittaessa liitettä):

Hakemuksen liitteet: ote opintosuoritusrekisteristä ja ehdotus tavoitteellisesta ja toteuttamiskelpoisesta
opintosuunnitelmasta opintojen loppuunsaattamiseksi (ns. valmistumissuunnitelma). Opintorekisteriotetta ei tarvita, jos
edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut alle vuosi.
Jatko-opiskelija: kirjallinen selvitys tutkimustyön nykytilanteesta ja hyväksyttävissä oleva opintosuunnitelma opintojen
loppuun saattamiseksi. Ota yhteyttä tiedekuntaan aina ennen hakemuksen jättämistä.
Hakemus palautetaan Opintotoimisto, 33014 Tampereen yliopisto tai skannattuna: opintotoimisto.tau@tuni.fi.
Huom! Muista allekirjoittaa hakemus!
Päiväys: ___ / ___ 20___ Allekirjoitus: _______________________________________
OPINTOPALVELUIDEN PÄÄTÖS/TIEDEKUNNAN DEKAANIN PÄÄTÖS _______________
Opiskeluoikeus palautetaan. Tutkinto, tutkinto-ohjelma, maisteriopinnot/opintosuunta, tutkimusala (jatko-opiskelija):

Opiskelijan tulee ilmoittautua läsnäolevaksi viimeistään ___ / ___ 20____. Uudelleenkirjaamismaksu on 35 €.
Ohjeet ilmoittautumisesta lähetetään opiskelijalle päätöksen liitteenä.
Opiskelijan tulee käydä HOPS-keskustelu HOPS-opettajansa kanssa sen jälkeen, kun opiskelija on kirjattu yliopistoon
läsnäolevaksi (ei koske jatko-opiskelijoita).
Opiskeluoikeutta ei palauteta, perustelut:

Tampereella ___ / ___ 20____
Opintopalvelujohtaja/ dekaani:

_________________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Päätöksen valmistelija:

__________________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

OHJEET
Opiskelija, joka ei ole rehtorin määräämällä tavalla ilmoittautunut läsnäolevaksi tai poissaolevaksi, menettää yliopistolain
(558/2009) 43 §:n mukaan opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti
haettava yliopistopalveluiden opintopalveluilta tai, jos opiskelijan viimeisestä kirjoillaolosta on kulunut aikaa yli vuosi,
tiedekunnan dekaanilta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö, 14 §).
Tämä hakemus koskee menetetyn opiskeluoikeuden palauttamista, ei uusien opiskeluoikeuksien myöntämistä. Hakemus
opiskeluoikeuden palauttamiseksi on tutkintokohtainen. Hakemisvelvollisuus koskee kandidaatin ja maisterin tutkintoa
suorittavia sekä jatkotutkinto-opiskelijoita.
Allekirjoitettu hakemus lähetetään osoitteeseen Opintotoimisto, 33014 Tampereen yliopisto, tai skannattuna sähköpostitse
osoitteeseen opintotoimisto.tau@tuni.fi.
Hakemuksessa mainitaan syy ilmoittautumisen laiminlyömiseen ja perustelu opiskeluoikeuden palauttamiseen (tarvittaessa
eri liitteellä).
Jos opiskelijan edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut alle vuosi (ts. olet ollut kirjoilla vielä edellisenä lukuvuonna),
hakemukseen ei tarvitse liittää opintorekisteriotetta. Myöskään uuden opiskelijan, joka on menettänyt opinto-oikeutensa sen
seurauksena, että on ilmoittautunut poissaolevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi, mutta jättänyt poissaolon
lakiperusteisuuden todentavat dokumentit toimittamatta määräaikaan mennessä, ei tarvitse liittää hakemukseen
opintosuoritusotetta. Jatko-opiskelijan tulee aina olla yhteydessä tiedekuntaan ennen hakemuksen jättämistä.
Jos opiskelijan edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut aikaa yli vuosi, hakemukseen tulee liittää ote
opintosuoritusrekisteristä ja ehdotus tavoitteellisesta ja toteuttamiskelpoisesta opintosuunnitelmasta opintojen loppuun
saattamiseksi kohtuullisessa ajassa (ns. valmistumissuunnitelma). Jatko-opiskelija liittää hakemukseen kirjallisen
selvityksen tutkimustyön nykytilanteesta ja hyväksyttävissä olevan opintosuunnitelman opintojen loppuun saattamiseksi.
Opiskeluoikeuden palauttamispäätöstä tehtäessä otetaan huomioon opiskelijan realistiset mahdollisuudet saattaa opintonsa
päätökseen kohtuullisen ajan kuluessa. Siksi huomiota kiinnitetään opiskelijan esittämien henkilökohtaisten perustelujen
lisäksi mm. alla lueteltuihin yleisiin periaatteisiin:
Seuraavat seikat voivat johtaa opiskeluoikeuden palauttamatta jättämiseen:
-opiskelija on ollut vain pakollisen ensimmäisen lukuvuoden läsnäolevana Tampereen yliopistossa;
-opiskelijalla on vain vähän tai ei lainkaan Tampereen yliopistossa suoritettuja, tutkinto-ohjelmaan sopivia opintoja;
-opintojen suorittamisesta on kulunut pitkä aika (yli 10 vuotta), tai opinnot ovat aikanaan edenneet vain vähän tai
hitaasti. Myös opintomenestystä arvioidaan.
-opiskelijan aikanaan suorittamat opinnot katsotaan tutkintokohtaisten määräysten, opiskeluoikeuden
määräaikaisuuden tai muun säännön perusteella vanhentuneiksi;
-tutkinto-ohjelmalla ja tiedekunnalla ei ole mahdollisuuksia tarjota tutkintoon kuuluneita tai siitä puuttuvia opintoja;
-opiskelija on jo suorittanut muualla vastaavantasoisen tai vastaavansisältöisen tutkinnon. Tässä tapauksessa
opiskelijaa ohjataan mahdollisuuksien mukaan täydentämään osaamistaan erillisten opintojen kautta (esimerkiksi
avoin yliopisto, akateemiset moduulit);
-opiskelija ei pyynnöstä huolimatta täydennä hakemustaan tai muuta opintosuunnitelmaansa (ts. suunnitelma ei ole
toteuttamiskelpoinen);
Harkinnassa otetaan huomioon opiskelijan esittämät sellaiset elämäntilanteeseen liittyvät seikat, jotka selkeästi ovat
estäneet opiskelun. Selvityksessä voi tarkemmin yksilöidä syyn (esim. sairaus, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa,
yhteiskunnallinen vaikuttaminen, huippu-urheilu tai muu elämäntilanteeseen liittyvä seikka). Tällaiseksi seikaksi ei katsota
esim. tutkinnon suorittamista toisessa oppilaitoksessa eikä työssäoloa.
Päätöksen yhteydessä arvioidaan tutkinnon loppuun saattamiseen tarvittava suoritusaika. Jos koko tutkinto-ohjelman
(kandidaatin ja maisterin tutkinnot) loppuun saattaminen näyttää hakuvaiheessa epätodennäköiseltä, opiskeluoikeus voidaan
palauttaa vain kandidaatin tutkintoon. Ennen vuotta 2005 opiskeluoikeuden saaneiden kohdalla palautettava opiskeluoikeus
on määräaikainen (enintään 2 lukuvuotta). Tämän jälkeen opiskeluoikeutta arvioidaan tarvittaessa uudelleen uuden
hakemuksen pohjalta.
Päätös opiskeluoikeuden palauttamishakemuksesta lähetetään hakijalle postitse. Jos päätös on myönteinen, opiskelijan on
ilmoittauduttava yliopistoon läsnäolevaksi. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan uudelleenkirjaamismaksu 35 €
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 4 §).
Uudelleen opiskelijaksi ottamista koskevaan kielteiseen päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua
tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Tavallisena kirjeenä Suomessa
lähetetyn päätöksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle 7 päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Tiedekuntaneuvoston
tekemään oikaisupäätökseen saa asianosainen hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta valittamalla 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Hallintolainkäyttölaki 586/1996).

