Tietojenkäsittelytieteiden Filosofian maisterin tutkinto
HAKULOMAKE 2017

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään maanantaina 13.11.2017 klo 16:00.
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B. HAKUKOHTEET
Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma, pääaineena tietojenkäsittelytiede
Pääaineen suuntautumisvaihtoehto:
Ohjelmistotuotanto (Software Engineering)

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

C. POHJAKOULUTUS
Merkitse korkeakoulututkinnon nimi, suoritusaika ja –paikka (oikeaksi todistettu kopio
tutkintotodistuksesta ja ote opintosuoritusrekisteristä hakemuksen liitteeksi). Jos tutkinto ei
ole hakuhetkellä valmis, virallinen ote opintosuoritusrekisteristä tai muu todistus opinnoista.
Tutkintoa koskevat tiedot
Oppilaitos/ammattikorkeakoulu/yliopisto

Valmistumispvm.

Koulutusohjelma ja pääaine

Opintoviikoilla/pisteillä
painotettu keskiarvo*

* ilman opinnäytetyötä (2 desim.
tarkk.)

Tutkinnon jälkeinen koulutusta vastaava työkokemus 13.11.2017 mennessä
Työnantajat ja työtehtävät valmistumisen jälkeen

Aika kuukausina

D. LIITTEET

Huomautus: Kopiot todistuksista oikeaksi todistettuina.
( ) Tutkintotodistuksen oikeaksi todistettu kopio (jos tutkinto on valmis) ja ote
opintosuoritusrekisteristä.
( ) Jos tutkinto ei ole hakuhetkellä valmis, virallinen ote opintosuoritusrekisteristä tai muu
todistus opinnoista.
( ) Hakijan laatima vapaamuotoinen motivaatiokirje.
( ) Muut mahdolliset opinto- tai muut todistukset, joilla hakija katsoo olevan merkitystä
arvioitaessa hänen edellytyksiään suorittaa filosofian maisterin tutkinto
tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmassa.

E. OHJEITA MOTIVAATIOKIRJEEN LAATIMISEKSI

Hakemuksen liitteeksi hakijaa pyydetään laatimaan enintään kahden sivun laajuinen
motivaatiokirje, jossa tulee esittää perustellut näkemykset seuraaviin asioihin:
1. Miksi haet FM-tutkintoon johtavaan koulutukseen?
2. Miksi haet juuri tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan?
3. Muut mahdolliset perustelut valinnallesi.

F. VAKUUDEKSI

Vakuutan edellä ja liitteissä esittämäni tiedot oikeiksi
__________________________, ____/____ 2017
Paikka
____________________________________
Allekirjoitus

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

G. HAKEMUKSEN PALAUTUS JA LISÄTIEDOT
Hakemus palautetaan liitteineen osoitteella:

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta osoitteessa www.te-palvelut.fi
Toimita tämä hakemus täytettynä, motivaatiokirje, muut mahdolliset opinto- tai muut todistukset,
joilla hakija katsoo olevan merkitystä sekä TUTKINTOTODISTUS sähköisesti
tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi
Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään maanantaina 13.11.2017 kello 16.00.
Lisätietoja ja valintaperusteet:
Mikko Halttunen puh. 040-1801488, sp: mikko.v.halttunen@oulu.fi

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN HAKIJA- JA OPINTO-OIKEUSREKISTERISTÄ

Hakulomakkeessa ilmoitetut tiedot liitetään valtakunnalliseen hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmään.
Järjestelmästä luovutetaan tietoja mm. tilastointia, opintotukea ja terveydenhuollon järjestämistä varten
opetusministeriölle, Tilastokeskukselle, Kansaneläkelaitokselle ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle sekä
työttömyystuen ja työttömyyspäivärahan saamisedellytysten käsittelyä varten työvoimaviranomaisille.
Hakijan nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa järjestelmästä hakijan suostumuksella myös koulutusta
koskevaa tiedottamista ja markkinointia varten.

Annan luvan tietojeni luovuttamiseen koulutusta koskevaa tiedottamista ja
markkinointia varten.
Kyllä
En

