- HAKULOMAKE
TÄYTTÖ-OHJEITA OPISKELIJALLE

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Syntymäaika ja henkilötunnus:

- Syntymäaika (pakollinen tieto): Täytä syntymäaika muotoon päivä, kuukausi, vuosi (esim. 05.04.1970)
- Henkilötunnuksen loppuosa (ulkomaalaisille opiskelijoille riittää syntymäaika).

Osoite: (pakollinen tieto)

Merkitse osoite, josta sinut tavoittaa lukuvuoden aikana. Osoitteeseen postitetaan päätös hakemastasi opinto-oikeudesta.

Puhelin:

Merkitse puhelinnumero, josta sinut parhaiten tavoittaa päivisin klo 8-16.

Sähköposti:

Jos käytät sähköpostia aktiivisesti, merkitse osoite, josta sinut tavoittaa parhaiten opiskeluun liittyvissä asioissa
(esim. hakemukseen liittyvä lisätietopyyntö).

2. HAKIJAN OPISKELUTIEDOT
Kotiyliopisto: (pakollinen tieto)

Yliopisto, jossa sinulla on perus- tai jatkotutkinnon suorittamisoikeus.

Opiskelijanumero/-tunnus: (pakollinen tieto)

Merkitse kotiyliopistossasi käytössä oleva opiskelijanumero/-tunnus.

Tiedekunta/osasto ja koulutusohjelma/pääaine

- Tiedekunta/osasto (pakollinen tieto): merkitse tiedekunta tai osasto, jossa sinulla on tutkinnon suorittamisoikeus.
- Koulutusohjelma/pääaine (tai vastaava) (pakollinen tieto): Merkitse tutkintosi koulutusohjelma ja/tai pääaine.

Tutkinto, johon haettavat opinnot on tarkoitus sisällyttää:

- Korkeakoulututkinto, johon sisällytät hakemasi JOO-opinnot (pakollinen tieto)
- Tutkinnon taso (pakollinen tieto)

Merkitse, minkä tasoista tutkintoa suoritat:
- Alempi korkeakoulututkinto: kandidaatin tutkinto (esim. HuK, HK, LuK, KK, KTK, LitK, MMK, MuK, PsK, TaK, TK,
TtK, VTK, YTK), farmaseutti, oikeusnotaari

- Ylempi korkeakoulututkinto: maisterin tutkinto (esim. FM, ETM, HM, KM, KTM, LitM, MuM, PsM, MMM, TM, TaM,
TtM, VTM, YTM), oikeustieteen kandidaatin tutkinto, lääketieteen lisensiaatin tutkinto, proviisorin, arkkitehdin,
upseerin, diplomi-insinöörin tutkinto
- Jatkotutkinto; lisensiaatin tutkinto (esim. FL, HL, KL, KTL, LitL, MML MuL, OTL, PsL, TL, TtL YTL), tohtorin tutkinto
(esim. FT, HT, KT, KTT, LitT, MuT, OTT, PsT, TaT, TtT, VTT, YTT), erikoislääkärin tutkinto

Tutkinnon suorittamisen aloittamisvuosi: (pakollinen tieto)

Merkitse vuosi, jolloin olet saanut opiskeluoikeuden siihen perus- tai jatkotutkintoon, johon haluat liittää hakemasi
joustavan opinto-oikeuden mukaiset opinnot.

Tutkinnon arvioitu valmistumisvuosi: (pakollinen tieto)

Merkitse vuosi, jolloin suunnitelmasi (esim. Hopsin) mukaan saat tutkinnon suoritettua.

Suoritetut opinnot:

- Tutkintoon hakuajankohtaan mennessä suoritettujen määrä (ov/op) (pakollinen tieto):
merkitse opintoviikkojen tai opintopisteiden määrä, joka on tallennettu opintosuoritusotteeseesi.
- Pääaineopintoihin (tai vastaavaan) hakuajankohtaan mennessä suoritettujen opintojen määrä (ov/op) (pakollinen tieto):
merkitse pääaineessa/koulutusohjelmassa (tai vastaavassa) suorittamiesi opintojen määrä opintoviikkoina tai opintopisteinä,
joka on tallennettu opintosuoritusotteeseesi.

Aikaisemmat JOO-opinnot:

- Aikaisemmin myönnettyjen joustavien opinto-oikeuksien päättymisajankohdat ja kohdeyliopistot (pakollinen tieto, jos
myönnetty joustava-opinto-oikeus): merkitse myönnettyjen opinto-oikeuksien päättymisajankohtaan lukuvuosi tai päivämäärä
sekä kohdeyliopisto. Jos opinto-oikeus on edelleen voimassa, merkitse myönnetyt / suoritetut opinnot (opintoviikot/opintopisteet).

3. HAETTAVA JOO-OPINTO-OIKEUS
Kohdeyliopisto/- yksikkö: (pakollinen tieto)

Kohdeyliopisto: yliopisto, jonka järjestämiin opintoihin haet joustavaa opinto-oikeutta.
Merkitse tarvittaessa myös kohdeyliopistossa opintoja järjestävä yksikkö, esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö,
Hankenin Vaasan tai Helsingin yksikkö, Turun opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö, Joensuun yliopiston Savonlinnan yksikkö.

Tiedekunta/osasto/laitos: (pakollinen tieto)

Kohdeyliopistossa hakemiasi opintoja toteuttava tiedekunta/osasto/laitos. Tiedot löydät kohdeyliopiston opinto-oppaasta.

Haettavat JOO-opinnot: (pakollinen tieto)

- Jos haet opinto-oikeutta opintokokonaisuuteen, merkitse oppiaine ja opintokokonaisuuden nimi sekä laajuus. Erittele alla olevaan
taulukkoon hakemaasi opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot/kurssit, niiden laajuus ja suorittamisajankohdat
- Jos haet opinto-oikeutta yksittäisille opintojaksoille/kursseille. Merkitse taulukkoon haettavat opinnot, niiden laajuus ja
suunnittelemasi suorittamisajankohta.

Perustelut hakemallesi opinto-oikeudelle: (pakollinen tieto)

Kirjoita perustelut hakemallesi opinto-oikeudelle/opinto-oikeuksille esimerkiksi laatimasi opintosuunnitelman pohjalta. Jos
haet jatkoaikaa aikaisemmin myönnettyyn opinto-oikeuteen, selvitä miksi opintosi eivät ole edenneet suunnitelmasi mukaisesti.

Muista allekirjoittaa hakemus!

