
   HAKEMUS ERILLISIIN OPINTOIHIN  

APPLICATION FOR VISITING / NON-DEGREE STUDIES 

Palautetaan opetuksen järjestävän yksikön 

 (tiedekunnan tai kieli- ja viestintäopintojen keskuksen) toimistoon 

Please return this form to the Faculty Office / 

Centre for Language and Communication Studies 

Henkilötiedot Personal data 
Henkilötiedot 

Personal data 

Henkilötunnus Finnish ID or Date of birth 

      

Sukupuoli Sex 

 Mies Male                Nainen Female 

Opiskelijanumero Student number 

      

Sukunimi Family name 

 

      

Etunimet, alleviivaa puhuttelunimi First and other names (please 

underline the name you wish to be used) 

      

Äidinkieli Mother tongue 

      

Kansalaisuus Citizenship 

      

Yhteystiedot 

Contact 

information 

Lähiosoite Address 

      

Postinumero ja –toimipaikka Postal code and town 

      

Puhelin Phone 

      

Sähköpostiosoite E-mail  

      

Kotikunta Municipality of residence 

      

Ylioppilastutkinnon vuosi Year of matriculation exam 

      

Pohjakoulutus 

(ympyröi 

numero ja 

täydennä 

vastaava 

kohta) 

Educational 

background 

(circle number 

and fill in 

information) 

 Pvm 

Date 

Tutkinto 

Certificate or degree 

Oppilaitos 

Institution 

Ala 

Field of study 

1. Ammatillinen tutkinto  

Vocational education                     

2. Korkeakoulututkinto  

University degree                          

3. Muu koulutus  

Other                                             

Nykyiset 

opiskelutiedot 

Current study 

information 

Suoritettava tutkinto Degree 

                                             

Oppilaitos Institution 

                                             

 

Hakukohteet Targeted courses, Study modules 
Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kurssi (joka kurssia varten täytetään oma lomake) Course of the Centre for Language and Communication 

Studies (For each course, a separate application must be filled)  

      

Muu yksikkö 

Other unit 

 

Oppiaine (joka oppiainetta varten täytetään oma lomake) Subject (For different subject areas, a separate application must be 

filled)            

Opintokokonaisuus / opintojakso 

Module/ Course 

Opintop

isteet/ 

Credits 

Oppiaineen / laitoksen puoltomerkinnät 

Subject’s/ Department’s recommendation notes 

Puolletaan 

Acceptance Pvm ja allekirjoitus Date and signature 

1.             

 Kyllä Yes  

  Ei No 

2.             

 Kyllä Yes  

  Ei No 

3.             

 Kyllä Yes  

  Ei No 

4.             

 Kyllä Yes  

  Ei No 

5.             

 Kyllä Yes 

  Ei No 

Haen opiskeluoikeutta alkaen I am applying for the right to study from  

 syyslukukaudesta Autumn semester 20      kevätlukukaudesta Spring semester 20      
Aikaisemmat opinnot ko. oppiaineessa (liitteeksi opintosuoritusote tai muu selvitys) Previous studies in the discipline (Attach 

transcripts of records or other report) 

      

 

 

 
 



 
Hakemuksen 

perustelut 

Grounds for the 

application 

 
Jatkoaika aikaisemmin myönnettyyn opiskeluoikeuteen (lisäselvitys liitteeksi)  

Extension to the study right all ready granted (Attach report) 

 Ammattipätevyyden lisääminen (liitteeksi tutkintotodistus ja muut perustelut)  

To improve professional skills (Attach diploma and other grounds) 

 Opintojen liittäminen muussa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon (opintosuoritusote liitteeksi)  

Attaching studies to an other degree in a different institution (Attach transcripts of records)  

 Muut perustelut (lisäselvitys liitteeksi) Other grounds (Attach statement) 

Liitteet 

Enclosures 

 

 

 Kirjoillaolotodistus, josta käy ilmi suoritettavana oleva tutkinto Certificate of enrollment 

 Lausunto opintojen hyväksilukemisesta Statement of recognition of studies 

 Opintosuoritusote Transcript of records 

 Opintosuunnitelma, esim. ECTS Learning Agreement (vain ulkomailta hakevilta) Study plan, e.g. ECTS Learning 

agreement (only when applying from abroad) 

 
Tietojen 

luovuttaminen 

Annan luvan tietojeni luovuttamiseen My name and address may be released for certain study-related purposes 

 Kyllä Yes                          Ei No 

Allekirjoitus 

Signature 

Vakuutan yllä antamani tiedot oikeiksi I hereby certify that the information provided in this application is accurate and  

complete 

 

Päiväys Date       Allekirjoitus Signature 

 

 

 

Tiedekunnan / Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päätös 

Decision of faculty / Centre for Language and Communication Studies 
  

Hyväksytään Accepted                           

 

 

Opiskeluoikeus on voimassa ajalla          _______/______/________ 

Study right is granted for the period of  

 

Myönnetty opinto-oikeus yhteensä Granted study right   __________ 

 

 

 

  – 

 

 

 

 

_______/______/________ 

 

 

opintopistettä credits 

 

 Hylätään Rejected Hylkäämisen syy Reason for the rejection 

 
 

Opintokokonaisuuden tai -jakson nimi ja taso (jakso / oppiaine koodein) Title and level of the study module or course (course / subject in codes) 

 

 

 

 

 

 

 

    Suoritettavat opintopisteet Credits  x  à 15 €  Opintokokonaisuus Study module 600 €   

Maksut Fees   Opintokokonaisuus Study module 250 €  Opintokokonaisuus Study module 1000 €   

   Opintokokonaisuus Study module 350 €  Jatkoaika Extension time 50 €   

     Ei maksuja No fees   

Päiväys Date 

 

Päätöksentekijän allekirjoitus Decision-maker  Nimenselvennys Printed name 

 

Joustava opinto-oikeus (JOO) 
JOO-opintoihin haetaan eri lomakkeella. Ohjeet luettavissa osoitteessa www.joopas.fi. 

Flexible Study Right (JOO) 
For applying to JOO studies, there is a different application form. Instructions can be found on www.joopas.fi. 

Oikaisu 
Opiskelijavalintapäätökseen tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua tiedekunnalta tai kielikeskukselta neljäntoista (14) päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Complaints 
If an applicant believes that there has been a mistake in processing his application, he should submit a written complaint to 
the Faculty in 14 days after having received the decision.  
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