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 aikaisemmin opiskellut Oulun yliopistossa /
Applicant has previously studied in the University of Oulu
kyllä / yes;

Puhelinnumero / Phone number

OY:n opiskelijanumero / student number:_________________________________

Sähköpostiosoite / E-mail

ei
Äidinkieli / Native language
suomi / Finnish
ruotsi / Swedish

Kansalaisuus / Nationality
muu /other

Yhden tiedekunnan opinnot yhdelle hakemukselle / Courses only from one faculty to one application

OPISKELUOIKEUS /
STUDY RIGHT
Opintojakson tai kokonaisuuden koodi /
Course or study module code

Tiedekunta / KVK täydentää:
To be filled by the University of Oulu

Tiedekunta / Faculty _________________________________________________________________________
Kieli- ja viestintäkoulutus / Language and Communication
Opintojakson tai kokonaisuuden nimi /
Course or study module name

Laajuus op /
Scope cr

Myönnetään /
Granted

MYÖNNETTYJEN OPINTOPISTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ
TOTAL AMOUNT OF ECTS CR GRANTED

OP / CR

OPINTOJEN KOKONAISHINTA (10 EUR / OPINTOPISTE)
TOTAL PRICE OF STUDIES (10 EUR / ECTS CR)

EUR

Erillisen opiskeluoikeuden opinnot maksavat 10 eur / opintopiste myönnettyyn opiskeluoikeuteen (maksua ei peritä opettajankoulutuksen kelpoisuuksia
täydentävistä opinnoista: Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus (794/2004) 19 §). Henkilö, jolle opiskeluoikeus myönnetään, saa päätöksen yhteydessä maksuohjeet, jonka jälkeen opiskeluoikeus kirjataan. Katso tarkemmat ohjeet: www.oulu.fi/opiskelijalle/erillinen-opiskeluoikeus.
Non-degree studies have a fee of 10 eur / ECTS cr per granted study credit. The fee is not charged from studies complementing teacher education studies.
Applicant is informed through e-mail of a granted non-degree study right and will receive payment instructions at the same time. The study right will be valid
only after the payment has been received. For full instructions see www.oulu.fi/forstudents/nondegreestudyright

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. https://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 i.e. JOO - Flexible study right students: https://confluence.csc.fi/display/JOO/In+English+Flexible+Study+Rights
Opintoja tarvitaan lisäpätevyydeksi aikaisemman korkeakoulututkinnon lisäksi / Studies are needed for additional qualification to a previous degree
Täydentämään aiempaa korkeakoulututkintoa / To complement previous higher education degree
Ammattipätevyyden lisäämiseksi (tarkempi selvitys kohdassa perustelut) / For professional qualifications (further information below)
Muu syy (tarkempi selvitys kohdassa perustelut) / Other reason (further information below)
Perustelut / further information

Liitä hakemuksen liitteeksi todistukset taustaopinnoista (esim. opintosuoritusote, tutkintotodistus tai vastaava) haettaviin opintoihin. / Please attach documents of relevant previous studies (e.g. transcript, degree certificate or similar) to the application.

Päiväys ja hakijan allekirjoitus / Date and applicant’s signature
______ . ______ . 20 _____ ___________________________________________________

PÄÄTÖS / DECISION
Vastuuhenkilön lausunto | Statement of person responsible:
Koulutusdekaani | Education Dean, Topik | Extension School, Kieli- ja
viestintäkoulutuksen johtaja | Director, Language and Communication

Puolletaan / Endorsed
Ei puolleta / Not endorsed

Myönnetään / Granted
Ei hyväksytä / Not granted

Opiskeluoikeus myönnetään / Study right is granted for:

Tiedekunta / Faculty ____________________________________________
Kieli- ja viestintäkoulutus / Language and Communication

Oulu

______ . ______ . 20 _____

laajuus / scope: ________ op / cr
opintojen kokonaishinta / total price: ________ eur
syyslukukausi / autumn term 20____

_________________________________________________________
Allekirjoitus / Signature

kevätlukukausi / spring term 20____

YLEISIÄ OHJEITA katso tarkemmat ohjeet: www.oulu.fi/opiskelijalle/erillinen-opiskeluoikeus

Erillinen opiskeluoikeus myönnetään perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen, ei tutkintotavoitteelliseen opiskeluun. Erillinen
opiskeluoikeus rajoittuu sille ajanjaksolle ja siihen tai niihin opintojaksoihin, joiden suorittamiseen oikeus on myönnetty. Erillinen opiskeluoikeus ei anna tutkinnonsuoritusoikeutta. Opiskeluoikeus myönnetään, jos opintokokonaisuudella tai -jaksolla on tilaa. Opiskeluoikeuden myöntää koulutusdekaani tai Kieli- ja
viestintäkoulutus. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse. Erillistä opiskeluoikeutta ei myönnetä opintoihin, joita Oulun yliopisto järjestää vain
avoimena yliopisto-opetuksena.
Hakemus lähetetään tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin sähköpostitse. Yhteystiedot: www.oulu.fi/yliopisto/koulutuksen-lahipalvelut.
HUOM. Kieli- ja viestintäopintojen hakemus lähetetään: study.languages@oulu.fi

GENERAL INSTRUCTIONS for full instructions see: www.oulu.fi/forstudents/nondegreestudyright

A non-degree study right can be granted for single courses or study module, it is not used for degree studies. A non-degree study right covers only the period and the courses or course module it has been granted for. The study right does not give the applicant degree student status. The study right can be
granted if the course or course module has room for additional students. The study right is granted by the Education Dean or by Languages and Communication unit. The decision is given to the applicant by e-mail. Non-degree study right is not granted for courses or course modules that the University of
Oulu arranges only through the Open university.
Send the application by email to Faculty Study Affairs. Contact information: www.oulu.fi/university/faculty-study-affairs
N.B.! All applications for Languages and communication must be sent to: study.languages@oulu.fi

