Tutkinto

Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

Ilmoita Opintopisteiden
yhteismäärä, esim Biokemia 86
Pääaine/tutkintoohjelma/suuntautumisvaihtoehto op, sisältäen kaikki 74xxxxP ja
74xxxxA –koodilliset tutkintoon
ja laajuus
otettavat opinnot
Sivuaineet/moduulit ja
sivuainekokonaisuudet
laajuudet (jos on)
esimerkiksi Kemia 25 op tai
Biologia 15 op

esim Biokemia,
molekyylilääketiede 95 op (kaikki
74xxxxS-koodilliset opinnot)

sivuainekokonaisuudet
esimerkiksi Yrittäjyys 25 op
Ei

Opiskelen opettajan
suuntautumisvaihtoehdossa
Kieli- ja viestintäopinnot ja
laajuudet

Luettele pakolliset ja valinnaiset
kieli- ja viestintäopinnot
laajuuksineen:

Luettele valinnaiset kieli- ja
viestintäopinnot laajuuksineen.
esim.

901050Y Toinen kotimainen kieli, ruotsin
kieli, kirjallinen taito 1,00
901051Y ”Toinen kotimainen kieli, ruotsin
kieli, suullinen taito” 2,00
902100Y English for biochemists I, 3,00

902154Y Scientific communication for
biochemists, 5,00

+ muut valinnaiset kieli- ja
viestintäopinnot

+ valinnaiset kieli ja
viestintäopinnot
ei tarvitse täyttää
Vapaavalintaiset opinnot ja
laajuudet
Luettele kaikki 74xxxxYMuut opinnot ja niiden laajuudet koodilliset biokemian opinnot,
esim orientoivat opinnot sekä
muut tutkintoon ottamasi
pakolliset tai valinnaiset
opinnot, jotka eivät sisälly ym.
sivuainekokonaisuuksiin

Luettele kaikki 74xxxxY ja
74xxxxA –koodilliset biokemian
opinnot sekä kaikki muut
tutkintoon ottamasi opinnot,
jotka eivät sisälly ym.
sivuainekokonaisuuksiin
esim.

esim.
740076Y Orientoivat opinnot, 2,00
030005P Tiedonhankintakurssi 1,00
806118P Johdatus tilastotieteeseen, 5,00
806119P Tilastotieteen jatkokurssi , 5,00
740079Y Toiminta yliopistoyhteisöllisissä
luottamus- ja järjestötehtävissä 1,00-10,00
040911S Eläinten käyttäminen tutkimuksessa
– kurssi toimenpiteiden suorittajalle 3,00

Sisältyykö tutkintoon
opiskelua ulkomailla

740079Y Toiminta yliopistoyhteisöllisissä
luottamus- ja järjestötehtävissä 1,00-10,00
488304S Bioreactor technology, 5,00

Jos sisällytät tutkintoon ulkomailla suoritettuja opintoja, lisää
kohdeyliopiston nimi ja lukukausien määrä
esim. suomi

Äidinkieli
esim. suomi
Koulusivistyskieli/
kypsyysnäytekieli

Tutkintotodistuksen toimittaminen

Valitse valmistumispäivämäärä
noudan tutkintotodistuksen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluista ( K201, Aapistie 7A)
pyydän toimittamaan todistuksen alla mainittuun osoitteeseen
Rastita, lisää osoite ja huomioi todistuksen lähettämistapa.

osallistun valmistumistilaisuuteen
Vieraiden lukumäärä:
BMTK:ssa järjestetään valmistumistilaisuudet (publiikki) kevään viimeistä edellisen ja syksyn viimeisen
valmistumispäivän yhteydessä. Voit kutsua kaksi vierasta. Kaisa Tuominen lähettää kutsun kaikille
tutkintoanomuksen jättäneille.
Huom! ei voi valita samalla kertaa noudan tutkintotodistuksen koulutuksen lähipalvelusta ja osallistun publiikkiin !!
Voit hakea tutkintotodistuksen jo aiemmin. Saat joka tapauksessa erillisen kutsun publiikkiin.

Yliopisto saa lähettää lehteen tiedon
valmistumisestani *)

rastita

Lisätiedot

tähän voit kirjoittaa lisätietoja, esim:
Ilmoittaudun Publiikkiin
Publiikkiin kutsumiesi vieraiden erityisruokavaliot
rastita
Huom!
Hyväksymällä tämän kohdan ilmoitat samalla,
että et tee oikaisupyyntöä opinnäytetyön
arvostelusta.
rastita

Olen tietoinen tutkintotodistukseeni merkittävien
opintojen arvosanoista sekä opinnäytetyön
arvosanasta ja hyväksyn ne *

Olen tarkistanut, että yhteystietoni ovat ajan
tasalla WebOodissa *)

