OULUN YLIOPISTO

ERILLISEN OPISKELUOIKEUDEN HAKEMUS |
APPLICATION FOR NON-DEGREE STUDIES

HENKILÖ- JA OSOITETIEDOT /PERSONAL DATA
Sukunimi / Last name

Etunimet / Given names

Lähiosoite /Address

Henkilötunnus /Finnish ID or date of birth
Sukupuoli / Gender
nainen / female
mies / male
muu / other

Postinumero ja toimipaikka (Postal code and city )

Kotikunta / Municipality of recidence

Hakija on / applicant is
opiskelija/ student
OY:n opiskelijanumero / student number in the university of Oulu:_________________________

Puhelinnumero / Telephone number

henkilökuntaa / personnel
nimike ja yksikkö / title and unit__________________________________

Sähköpostiosoite / E-mail

muu mikä / other____________________________________________________
Äidinkieli /Native language
suomi / Finnish
ruotsi / Swedish

muu /other

Kansalaisuus / Nationality

OPISKELUOIKEUS / STUDY RIGHT

Opiskeluoikeutta haetaan ajalle/ Period to which the study right is applied for:

Opintojakson tai kokonaisuuden koodi /
Course code or study module code

Opintojakson tai kokonaisuuden nimi /
Name of the course or study module name

Laajuus /
Scope

Puolletaan /
Endorsed

PERUSTELUT / GROUNDS

Opintoja tarvitaan: /Studies are needed for:
Suoritettavaa korkeakoulututkintoa varten. / Towards higher education degree
Oppilaitos ja tutkinto / Higher education institution and degree: _______________________________________________________________

(Huom! Toisessa suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat eli JOO-opiskelijat ks. confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=12485157 /
NB! Students studying at another Finnish university for a Bachelor’s, Master’s or post-graduate degree ie. JOO - Flexible study right students: confluence.csc.fi/display/JOO/In+English+Flexible+Study+Rights )

Opintoja tarvitaan lisäpätevyydeksi aikaisemman korkeakoulututkinnon lisäksi/Studies are needed for additional qualifying in addition of previous degree
Täydentämään aiempaa korkeakoulututkintoa / To complement previous degree
Ammattipätevyyden lisäämiseksi (tarkempi selvitys kohdassa lisätietoja) / For professional qualifications (further information below)
Muu syy (tarkempi selvitys kohdassa lisätietoja) / Other reason (further information below)

Lisätietoja / further information

Laskutusosoite, mikäli opinnot ovat maksullisia / Invoicing address in case studies have a charge :
Lähiosoite / Address
Postinumero ja postitoimipaikka / Postal code and city
Puhelinnumero / Phone

Sähköposti / E-mail

Päiväys ja allekirjoitus / Date and signature
______ . ______ . 20 _____ ___________________________________________________

PÄÄTÖS / DECISION
Vastuuhenkilön lausunto / Statement of person responsible

Puolletaan / Endorse

Koulutusdekaani | Education Dean,
Myönnetään / Granted
Topik | Extension School, or
Kieli- ja viestintäkoulutuksen johtaja | Director, Language and Communication
Opiskeluoikeus myönnetään / Study right is granted for:

syyslukukausi / fall term

Ei puolleta / Not endorsed
Ei hyväksytä / Not granted

kevätlukukausi / spring term

ajalle / for: __________________________________

Oulu

______ . ______ . 20 _____ Allekirjoitus / Signature____________________________________________________

YLEISIÄ OHJEITA
Hakijalle voidaan myöntää erillinen opiskeluoikeus tietyn tai tiettyjen opintojaksojen suorittamiseen. Opiskeluoikeuksia myönnetään yksikön kiintiöiden rajoissa.
Opiskeluoikeuden myöntää tiedekunta tai Kieli- ja viestintäkoulutus. Lisätietoa kieli- ja viestintäkoulutuksen opinnoista: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/erillinenoikeus
Erillinen opiskeluoikeus rajoittuu sille ajanjaksolle ja siihen tai niihin opintojaksoihin, joiden suorittamiseen oikeus on myönnetty. Opintojen aloittamista ei voi lykätä.
Erillinen opiskeluoikeus ei anna tutkinnonsuoritusoikeutta.
Erillistä opinto-oikeutta ei myönnetä opintoihin, joita Oulun yliopisto järjestää vain avoimena yliopisto-opetuksena
Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse.
Hakemukset käsitellään välittömästi hakuaikojen päättymisen jälkeen 2 x vuodessa. Hakuaikojen päättymisen jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään
seuraavan hakukierroksen yhteydessä
Toimita hakemus 15.8. tai 1.12. mennessä.
Koulutuksen lähipalvelut http://www.oulu.fi/yliopisto/koulutuksen-lahipalvelut
Kieli- ja viestintäkoulutuksen koulutuspalvelupäällikkö Hanna-Leena Ainonen hanna-leena.ainonen@oulu.fi

GENERAL INSTRUCTIONS
An applicant may be granted a non-degree study right for a course(s). Study rights are granted within units’ quotas. Study right is granted by faculty or Languages and
Communication. More information on studies at Languages and Communication: www.oulu.fi/kielikoulutus/erillinenoikeus
A non-degree study right is fixed-term right to study. It is limited to the course(s) it is granted for. The beginning of studies can’t be postponed. A non-degree study
right does not give you a right to study for a degree.
A Non-degree study right is not granted for studies offered by University of Oulu only as open university studies.
The decision is given to the applicant by e-mail.
Applications are handled immediately after application period ends, 2 x a year. Applications arriving after application period deadline will be handled during the
next application period.
Deliver application by 15.8. tai 1.12.
Faculty Study Affairs www.oulu.fi/university/faculty-study-affairs
Languages and Communication Service Manager: Hanna-Leena Ainonen hanna-leena.ainonen@oulu.fi

