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Kansainväliset kaksois- ja yhteistutkinnot, merkinnät opiskeluoikeuksiin
OKM:lle on toimitettava suoritetuista tutkinnoista tieto, onko kyseessä kansainvälinen yhteistutkinto tai
kansainvälinen kaksoistutkinto. OKM kerää tiedot Virta-tietovarannosta. Jotta tämä on mahdollista,
opiskeluoikeuteen on tehtävä tästä merkintä.
Oodissa on käytettävissä opintokohteet DOUBLEDG ’Double Degree ’ ja JOINTDG ’Joint Degree’. Ko.
opintokohde tulee lisätä opiskeluoikeuteen, jos opiskelija on suorittamassa kaksois- tai yhteistutkintoa.
Oodin opiskeluoikeuksista löytyy melko vähän kaksois- ja yhteistutkintojen merkintöjä ja sen takia on syytä
tarkistaa, ovatko kaikki merkinnät tehty.
DOUBLEDG ja JOINTDG tulee merkitä



opiskelijalle, jolla on ensiksi opiskeluoikeus OY:ssa ja hän lähtee suorittamaan kaksois- tai
yhteistutkintoa johonkin yhteistyöyliopistoon
ulkomaalaisessa yliopistosta saapuvalle opiskelijalle, joka tulee suorittamaan osan tutkinnosta
OY:ssa.

Double Degree ja Joint Degree –merkintöjen tarkistaminen ja täydentäminen
opiskeluoikeuksille

Kevään 2017 valinnoissa valituille uusille saapuville DD-perustutkinto-opiskelijoille on jo merkitty
opiskeluoikeuteen DOUBLEDG-valintaryhmä. Yksiköiden on kuitenkin käytävä merkkaamassa
opiskeluoikeuden lisätiedot-välilehdelle yhteistyöoppilaitokseen ja -sopimukseen liittyvät tiedot.
Kun Oulun yliopiston opiskelija lähtee tekemään osan tutkinnostaan Double Degree –sopimuksella muualle,
siitä ei synny Oodiin mitään tietoa automaattisesti, vaan se on lisättävä jokaiselle opiskelijalle erikseen.
Tarkista opiskelijakohtaisesti, onko


Opinto-oikeuden käsittely -ikkunassa lisätty DOUBLEDG tai JOINTDG
A. Kun opiskelijalla on tutkinto-oikeus ulkomaisessa yliopistossa ja hänelle myönnetään
sopimuksen perusteella opiskeluoikeus suorittaa osa tutkinnostaan Oulun yliopistossa,
DOUBLEDG tai JOINTDG opintokohteen voimassaolo alkaa samana päivänä kuin
opiskeluoikeuskin.

B. Kun opiskelijalla on jo tutkinto-oikeus Oulun yliopistossa ja hänelle myönnetään sopimuksen
perusteella tähän opiskeluoikeuteen liittyen oikeus suorittaa osa tutkinnostaan ulkomaisessa

yliopistossa, DOUBLEDG tai JOINTDG opintokohteen voimassaolo alkaa siitä päivämäärästä,
mistä alkaen oikeus DOUBLEDG tai JOINTDG –opintoihin myönnetty.



onko yhteistyöyliopisto merkitty opiskeluoikeuden Lisätiedot-välilehdelle. Tämä koskee sekä
saapuvien että lähtevien opiskelijoiden Double Degree / Joint Degree –oikeuksia.

Ellei, niin lisää/täydennä tiedot.
Ensisijaisesti merkinnät on oltava kunnossa niiden opiskelijoiden osalta, jotka ovat
suorittaneet tutkinnon 1.1.2016 jälkeen tai tutkinto on vielä suorittamatta. Jos suinkin
mahdollista, tiedot olisi hyvä täydentää myös niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet tutkinnon jo
aiemmin. Opiskelijoiden määrä ei kuitenkaan ole kovin suuri. Jos sopimuksella suoritetaan sekä kandidaatin
että maisterin tutkinto, merkintä on tehtävä molempiin opiskeluoikeuksiin.
Yhteis-/kaksoistutkintoja voivat suorittaa perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös ainakin tohtoriopiskelijat.

Huomaathan, että jos Double Degree / Joint Degree merkintöjä ei tehdä opiskeluoikeuksiin,
nämä kv-tutkinnot eivät tule tilastoiduiksi oikein OKM:lle. Se mitä ei ole Oodissa, ei ole
olemassa.

