JOUSTAVAN OPINTO-OIKEUDEN

Yhdellä lomakkeella voi hakea opinto-oikeutta yhden yliopiston
yhden tiedekunnan/osaston järjestämiin opintoihin.

-HAKULOMAKE
1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT (opiskelija täyttää)
Syntymäaika
Suku- ja etunimet

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) *
_______ . _______ . _______________
Sukunimi *

HUOM! Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.
Henkilötunnuksen loppuosa *(ulkomaalaisille opiskelijoille
riittää syntymäaika)
Etunimi (alleviivaa puhuttelunimi) *

Lähiosoite *

Osoite

Puhelin

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Matkapuhelin

Kotipuhelin

Sähköpostiosoite
Sukupuoli *

Mies

Nainen

Kansalaisuus *

Suomi

muu, mikä: ______________________________

Äidinkieli *

suomi

ruotsi

Kotikunta *

englanti

muu, mikä: ______________________________

Opiskelukieli/-kielet
(jos muita äidinkielen
lisäksi)

2. HAKIJAN OPISKELUTIEDOT (opiskelija täyttää)
Kotiyliopisto *
Opiskelijanumero/tunnus*
Tiedekunta/osasto ja
koulutusohjelma/pääaine
Tutkinto, johon haettavat
opinnot on tarkoitus
sisällyttää

Tiedekunta/osasto *

Koulutusohjelma / pääaine (tai vastaava) *

Tutkinto *
Tutkinnon suorittamisen aloittamisvuosi *

Tutkinnon arvioitu valmistumisvuosi *

Suoritetut opinnot

Tutkintoon hakuajankohtaan mennessä suoritettujen
opintojen määrä (ov/op)*

Pääaineessa (tai vastaavassa) hakuajankohtaan
mennessä suoritettujen opintojen määrä (ov/op) *

Aikaisemmat JOOopinnot

Onko sinulle aikaisemmin myönnetty JOO-opinto-oikeutta *
Ei
Kyllä
Aikaisemmin myönnettyjen JOO-opinto-oikeuksien päättymisajankohdat ja kohdeyliopistot

Opiskelutietoihin liittyviä lisätietoja
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JOUSTAVAN OPINTO-OIKEUDEN

Yhdellä lomakkeella voi hakea opinto-oikeutta yhden yliopiston
yhden tiedekunnan/osaston järjestämiin opintoihin.

-HAKULOMAKE
3. HAETTAVA JOO-OPINTO-OIKEUS (opiskelija täyttää)

HUOM! Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Kohdeyliopisto
/ -yksikkö *
Tiedekunta/osasto/laitos *
Opintokokonaisuus
Oppiaineen nimi: ___________________________________________
Haettavat JOO-opinnot *

Opintokokonaisuus: _________________________________________ ja laajuus__________
Erittele alla olevaan taulukkoon hakemaasi opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot/kurssit, niiden
laajuus ja suorittamisajakohdat

Opintojaksot/kurssit
Merkitse alla olevaan taulukkoon haettavat opinnot, niiden laajuus ja suorittamisajankohdat

Opintokokonaisuuteen
kuuluvat opintojaksot/
kurssit
tai
Erilliset opintojaksot/
kurssit

Opintojakson nimi *

Tunnus

Laajuus (ov/op) *

Lukukausi, jolloin
aiot suorittaa opinnot *

1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12

Haettavat opinnot
sisällytetään tutkinnon *

Pääaineopintoihin

Vaihtoehtoisiin opintoihin

Sivuaineopintoihin

Vapaasti valittaviin tai muihin opintoihin

Perustelut hakemallesi
opinto-oikeudelle *

Opiskelijan allekirjoitus

Päivämäärä ja paikka *

Allekirjoitus ja nimenselvennys *
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-HAKULOMAKE
4. KOTIYLIOPISTON PUOLTOPÄÄTÖS (lähettävä yliopisto täyttää)
Päätös
Opiskelija voi sisällyttää
puolletut opinnot
kotiyliopistossa
suoritettavaan tutkintoon.
Samalla kotiyliopisto
sitoutuu maksamaan
opiskelijan suorittamista
opinnoista voimassa
olevan JOOsopimuksen
mukaan.

Opinto-oikeuden myöntämistä puolletaan ajalle _______________________________________________
Hakemusta puolletaan muutettuna seuraavasti:

Hakemusta ei puolleta

Opintosuoritusote

Opintosuoritusote liitteenä

Perustelut hylätylle
hakemukselle tai
hakemuksen osille

Päätöksentekijän/
käsittelijän allekirjoitus

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys

Kotiyliopiston leima

Kotiyliopiston leima

Käsittelijä

Nimi

Virka-asema

Puhelin

Sähköposti
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-HAKULOMAKE
5. KOHDEYLIOPISTON OPINTO-OIKEUSPÄÄTÖS (vastaanottava yliopisto täyttää)
Päätös

Opinto-oikeus myönnetään ajalle _______________________________________________
Opinto-oikeus myönnetään muutettuna seuraavasti:

Opinto-oikeutta ei myönnetä

Perustelut hylätylle
hakemukselle tai
hakemuksen osille

Laskutus

Päätöksentekijän/
-tekijöiden/käsittelijän
allekirjoitus

Myönnetty opinto-oikeus ei kuulu JOO-laskutuksen piiriin. Kirjaa syy, miksi laskua ei lähetetä.

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys

Kohdeyliopiston leima

Kohdeyliopiston leima

Käsittelijä

Nimi

Virka-asema

Puhelin

Sähköposti
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