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HYVÄ MAISTERI / LISENSIAATTI / TOHTORI
Onnittelut tutkinnon suorittamisesta. Eräs osa opiskelujasi on takanapäin. Jos olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (FM) niin viimeistään tässä vaiheessa varmaan mietit: Mitä tämän jälkeen? Osa teistä
menee töihin, osa ryhtyy jatko-opiskelijaksi, osa menee armeijaan / siviilipalvelukseen, osa jää hoitamaan
lapsia, osa ei ole ainakaan vielä saanut työpaikkaa jne. Osittain samoin miettii varmaan myös lisensiaatin- ja
tohtorintutkinnon suorittanut. Ohessa sinulle joitakin ohjeita opinto-oikeuksistasi sekä FM-tutkinnon suorittamisen jälkeen että myös jatkotutkinnon suorittamisesta ja myös mahdollista täydentävistä opinnoista jatkotutkinnon jälkeen. Näistä ohjeista voit tarkemmin kysyä mm. tiedekunnan koulutuspäälliköltä p. 0294
481052.

1. Opinto-oikeuden säilyminen Oulun yliopistossa
Oulun yliopistossa luonnontieteellisessä tiedekunnassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet säilyttävät opinto-oikeutensa täydentäviä opintoja varten omassa tiedekunnassaan, mutta täydentävien opintojen suoritusoikeudesta muihin Oulun yliopiston tiedekuntiin on kysyttävä aina ao. tiedekunnasta. Muualla
(muissa yliopistoissa) vastaavan tutkinnon suorittaneet voivat saada tällaisen opinto-oikeuden vain dekaanin
päätöksellä hakemalla luonnontieteellisen tiedekunnan kautta erillistä opinto-oikeutta (hakuajat 15.8. ja
1.12.).
Ylemmän korkeakoulututkinnon tiedekunnassa suorittaneilla on periaatteessa oikeus jatkotutkintojen suorittamiseen. Jatko-opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opinto-oikeuden käyttö edellyttää kuitenkin luonnontieteellisessä tiedekunnassa laitosneuvoston hyväksymää henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa ja tarvittaessa
tiedekunnan dekaanin hyväksymää opinto-oikeushakemusta.
Oikeus suorittaa uusi perustutkinto myönnetään vain hakemuksesta tiedekunnan päätöksellä. Hakuaika päättyy 31.3. ja hakemukset käsitellään yhdessä siirto-opiskelija-anomusten kanssa. Tarkempia ohjeita
voi kysyä tiedekunnan koulutuspäälliköltä.

2. Jatko-opinto-oikeus Oulun yliopistossa / luonnontieteellisessä tiedekunnassa
Oulun yliopistoon on perustettu koko yliopiston laajuinen tutkijakoulu (University of Oulu Graduate School, eli
UniOGS) 1.8.2011 alkaen. Tutkijakoulussa toteutetaan Oulun yliopiston koko tohtorikoulutus, ja siihen liittyvät myös kansainväliset maisteriohjelmat.
Opiskelijoita koskevat seuraavat ohjeet:
- Kaikki ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneet tohtoriopiskelijat rekisteröityvät tutkijakouluun vuoden 2011
loppuun mennessä anomalla UniOGS opiskelijaksi tai myöhemmin. Tohtoriopiskelijan aikaisemmin tekemä
opintosuunnitelma on voimassa ainakin vuoden 2013 loppuun, mikäli opinnot ovat edenneet suunnitelmien
mukaisesti. Opiskelijoille tullaan ilmoittamaan rekisteröitymisestä ja siirtymäkauden säännöksistä UniOGS:in
verkkosivuilla.
- Uudet tohtoriopiskelijat hakevat UniOGS:iin 1.8.2011 lähtien tutkijakoulun hakuprosessin mukaisesti.
Oulun yliopiston tutkijakoulu tiedottaa ohjeista, määräyksistä ja käytännöistä UniOGS:in verkkosivuilla osoitteessa: http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/

3. Täydentävien opintojen suoritusoikeus Oulun yliopistossa
Opinto-oikeus: Kaikilla Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa FM-, FL- tai FT-tutkinnon suorittaneilla siinä koulutusohjelmassa, missä ovat tutkintonsa suorittaneet, on tutkintonsa suorittamisen jälkeen
oikeus suorittaa tutkintoaan täydentäviä opintoja kaikissa Oulun yliopiston tiedekunnissa ja koulutusohjelmissa, mutta vain niillä ehdoilla ja siinä laajuudessa, mitä opintojen suorittamisesta on kunkin opintoja tuottavan tiedekunnan ja / tai koulutusohjelman opetussuunnitelmassa opintojaksojen suorittamisoikeudesta ja
opinto-oikeudesta määrätty. Jos opintojen suorittamiselle on jouduttu asettamaan rajoituksia, niin suoritusoikeuksia voidaan myöntää vain kunkin opetusyksikön opetuskapasiteetin sallimissa rajoissa. Täydentävien
opintojen suoritusoikeutta haetaan tiedekunnasta täyttämällä asiaan liittyvä lomake rekisterin avaamiseksi ja siinä kaikille uusille tutkintoa täydentäville opinto-oikeuksille määräajaksi kirjataan 2 vuotta. Tämän jälkeen opiskelija voi ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi opiskelijapalveluissa. Opiskelija voi
kuitenkin hakea tutkintoa täydentävälle opinto-oikeudelleen jatkoaikaa tiedekunnan käytäntöjen perusteella
joko maksuttomana tai maksullisena (tiedekunnilla erilaisia käytänteitä).
Hakuaika: LuTK:ssa tutkinnon suorittaneilla ei ole erillistä hakuaikaa
Maksut: LuTK:ssa tutkinnon suorittaneilla ainakin tällä hetkellä maksuttomat (koskee vain tiedekunnan omia
opintoja).
Ilmoittautuminen yliopistoon: Henkilö ilmoittautuu tutkinnon suorittamisen jälkeen täydentäviä opintoja suorittavaksi opiskelijaksi siihen koulutusohjelmaan, missä aikanaan on suorittanut tutkintonsa (rekisterin avaaminen ensin). Huom! Ilmoittautuminen vasta sitten, kun varsinainen tutkintoon kuuluva opinto-oikeus on päättynyt. Se loppuu opiskelijan valmistumislukuvuoden kevätlukukauden lopussa 31.7..
Ilmoittautuminen ylioppilaskuntaan: Täydentäviä opintoja suorittava opiskelija ei voi ilmoittautua ylioppilaskuntaan. Mahdollisista poikkeuksista ilmoittautumisesta on syytä kysyä suoraan ylioppilaskunnasta.
Todistus suorituksesta: Täydentäviä opintoja suorittavalla opiskelijalla on mahdollisuus anoa tiedekunnalta
erillistä todistusta luonnontieteellisessä tiedekunnassa suorittamastaan ko. oppiaineen opetussuunnitelman
mukaisesta opintokokonaisuudesta (esim. väh. 25, väh. 60 jne opintopisteen kokonaisuudet). Jos osa kokonaisuuteen kuuluvista opinnoista ovat olleet jo aikaisemmin suoritetussa tutkinnossa, niin erillisessä todistuksessa ne mainitaan esimerkiksi seuraavasti: Opiskelija x on suorittanut tietojenkäsittelytieteissä 25 op:n
opintokokonaisuuden, joista opinnoista 10 op:ttä on sisältynyt FM-tutkintoon.
Esimerkki 1: Opiskelija suorittanut LuTK:ssa matemaattisten tieteiden koulutusohjelmassa aineenopettajan
suuntautumisvaihtoehdossa FM-tutkinnon siten, että hänellä on matematiikka pääaineena ja toisena sivuaineena fysiikka (väh. 60 op / 35 ov) sekä tietojenkäsittelytiede (25 op / 15 ov). Hän haluaa täydentää tietojenkäsittelytieteen opintojaan 60 op:n. Tällöin hän ilmoittautuu täydentävien opintojen suorittajaksi matemaattisten tieteiden koulutusohjelmaan (eli siihen koulutusohjelmaan, josta hän on suorittanut tutkintonsa) ja
suorittaa sitä kautta tietojenkäsittelytieteen opintoja siten kuin niiden suorittamisesta on määrätty.
Esimerkki 2: Opiskelija suorittanut LuTK:ssa kemian koulutusohjelmassa FM-tutkinnon ja hän haluaa täydentää opintojaan (= ammattipätevyyttään) suorittamalla muutamia prosessitekniikan opintoja teknillisen tiedekunnan puolella. Tällöin hän ilmoittautuu täydentävien opintojen suorittajaksi kemian koulutusohjelmaan
(eli jälleen siihen koulutusohjelmaan, josta hän on suorittanut tutkintonsa) ja suorittaa sitä kautta prosessitekniikan opintoja. HUOM! Jos aikoo suorittaa erillisinä opintoina toisen tiedekunnan opintoja, niin mahdolliset opinto-oikeudet, kursseille anomiset ja pääsyt, edeltävät opinnot ja maksullisuudet pitää aina varmistaa
etukäteen.

4. Täydentävien opintojen suoritusoikeus muissa yliopistoissa
Yleensä opiskelijat valitaan ns. erillisten opintojen suorittajiksi, jolloin perusteluina opinto-oikeuden saamiseksi ovat joko ammattipätevyyden lisääminen tai haettavien opintojen sisällyttäminen Oulun yliopistossa
suoritettavaan jatkotutkintoon. Hakuajat, vaatimukset ja mahdolliset maksut vaihtelevat yliopistoittain, joten
ne on varmistettava aina ko. yliopistosta. Tällöin voi myös tilata myös tarvittavia hakukaavakkeita.

5. Opintotuki
Mahdollisuudesta saada opintotukea, joko jatko- tai täydentäviä opintoja varten, on syytä kysyä tarkemmin
Oulun yliopiston Opiskelijoiden hyvinvointi- ja ohjauspalveluista (opintotukiasioista puh. p. 0294 489100).
Jos taas ryhdyt opintojen täydentäjäksi tai jatko-opiskelijaksi, mutta olet työtön ja saat työttömyyskorvausta,
selvitä aina etukäteen työvoimatoimistostasi opintojen aloittamisen vaikutukset korvauksen maksamiseen,
koska em. opintojen suoritusoikeus edellyttää aina yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumista.

