Luonnontieteellinen tiedekunta

ERILLINEN OPINTO-OIKEUS TAI
PERUSOPETUKSEEN INTEGROITU AVOIN YLIOPISTO-OPETUS
Hakijalle voidaan myöntää joko erillisten opintojen tai perusopetukseen integroidun avoimen yliopisto-opetuksen mukaisten
opintojen suoritusoikeus (POIA) joko tietyn oppiaineen opintokokonaisuuden tai opintojakson (-jen) suorittamiseen. Opintooikeuden myöntää dekaani ja suoritusoikeuksia myönnetään opetusyksikön sallimissa rajoissa. Opinto-oikeus rajoittuu vain niihin
opintojaksoihin tai -kokonaisuuksiin, joiden suorittamiseen oikeus on myönnetty.
Erillisten ja POIA-opintojen opetus on päiväaikaista ja se toteutetaan samoissa ryhmissä tiedekunnan varsinaisten opiskelijoiden
kanssa. Opetuksen käytännön järjestelyistä ja opintoneuvonnasta vastaa oppiainelaitos (ja tiedekunta).
Erillisten opintojen tai POIA-opintojen opinto-oikeus ei anna tutkinnonsuoritusoikeutta, vaan tutkinnon suorittaminen edellyttää
yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi pääsemistä. Opinto-oikeuden saanut ei voi liittyä ylioppilaskuntaan.
Oulun yliopistossa luonnontieteellisessä tiedekunnassa FM-, FL- tai FT-tutkinnon suorittaneet säilyttävät opinto-oikeutensa
täydentäviä opintoja varten omassa tiedekunnassaan niillä ehdoilla ja siinä laajuudessa, mitä opintojen suorittamisesta kunkin
opintoja tuottavan koulutusohjelman opetussuunnitelmassa opintojaksojen suorittamisoikeudesta ja opinto-oikeudesta määrätään. Jos
opintojen suorittamiselle on jouduttu asettamaan rajoituksia, niin suoritusoikeuksia voidaan myöntää kunkin opetusyksikön
opetuskapasiteetin sallimissa rajoissa. Täydentävien opintojen suoritusoikeudesta muihin Oulun yliopiston tiedekuntiin on kysyttävä
ao. tiedekunnasta.
Tutkintoa täydentävän opiskelijan on ilmoittauduttava opiskelijapalveluissa läsnäolevaksi opiskelijaksi. Rekisterin avaaminen anottava
erikseen tidekunnasta.

1. ERILLINEN OPINTO-OIKEUS (ei koske Oulun yliopiston eikä muidenkaan yliopistojen opiskelijoita)
Oikeus suorittaa erillisiä opintoja voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opintoja esimerkiksi ammattipätevyytensä lisäämiseksi ja
hänellä ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta (perus- tai jatko-opinto-oikeus) missään yliopistossa.

2. PERUSOPETUKSEEN INTEGROITU AVOIN YLIOPISTO-OPETUS (POIA)
Perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus on tarkoitettu sellaiselle hakijalle, jolla ei ole minkään yliopiston varsinaista opintooikeutta (tutkinnonsuoritusoikeutta). Tässä ryhmässä hakeneille opiskelijoille ei pääsääntöisesti aseteta pohjakoulutusvaatimuksia
(esim. ylioppilaat). Liitteenä on luettelo niistä opintojaksoista ja / tai -koko-naisuuksista, joissa tiedekunta järjestää POIAopintoja.
Em. ryhmiin kuuluvat hakijat voivat saada opinto-oikeuden luonnontieteellisen tiedekunnan eri oppiaineisiin hakemuksesta.
Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Hakuaika päättyy syyslukauden osalta 15.8. ja kevätukukauden osalta 1.12.. Opintooikeus voidaan kerralla myöntään enintään kahdeksi vuodeksi. Opintojen aloittamista ei voi lykätä. Todistus toisen yliopiston opintooikeudesta on liitettävä hakemuksen mukaan. Opinto-oikeutta ei myönnetä sellaiseen aineeseen, jota voi opiskella hakijan
kotiyliopistossa

YLEISTÄ
Opinto-oikeuden saanut opiskelija kirjoittautuu avoimen yliopiston opiskelijaksi. Avoimen yliopisto-opetuksen toimisto lähettää
hyväksytyille avoimen yliopiston ilmoittautumislomakeen ja pankkisiirtolomakeen, jolla opintomaksu maksetaan sekä tarkemmat tiedot
opintojen aloittamisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta. Lisäksi toimisto hoitaa kaikki opintohallintoon liittyvät asiat (mm.
opintosuoritusten rekisteröinti). Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta yms voi kysyä koulutus- ja tutkimuspalveluiden toimiston
opintoasiainsihteeriltä puh.0294 48 7313.
Erillisten opintojen suorittamisesta tai POIA-opetuksesta peritään 10 euroa / opintopiste. Maksut perii koulutus- ja tutkimuspalveluiden
avoimen yliopisto-opetuksen toimisto, josta saa myös tarkemman tiedon maksujen suuruudesta.

HUOM! HUOM ! Ne hakijat, joilla on jo tutkinnonsuorittamisoikeus (perus- tai jatko-opinto-oikeus) jossakin yliopistossa hakevat
1.8.2004 voimaan astuneen JOO-sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan sivuaineopintoja jossakin muussa yliopistossa /
korkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa varten anovalle hakuajat päättyvät kevätlukukauden opintojen osalta edellisenä syksynä 31.10.
ja syyslukukauden opintojen osalta edellisenä keväänä 30.4. mennessä. JOO-hakulomake on saatavilla tiedekunnan toimistosta.

HAKUAIKA PÄÄTTYY 15.8. ja 1.12. (postileiman päivä). Myöhästyneet hakemukset siirretään seuraavaan käsittelyyn.
Hakemukset toimitetaan luonnontieteelliseen tiedekuntaan osoitteella
Oulun yliopisto
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Lisätietoja ja hakulomakkeita erillisestä opinto-oikeudesta ja perusopetukseen integroidusta avoimesta yliopisto-opetuksesta saa
luonnontieteellisestä tiedekunnasta: koulutuspäällikkö puh. 0294 48 1052 tai toimisto puh. 0294 481054

