KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

HAKULOMAKE

Haen oikeutta suorittaa seuraavat opinnot
Opintokokonaisuus tai –jaksot, ja laajuus

Hakuaika päättyy 15.8. klo 16.15

Rastita oikea vaihtoehto

□ Sivuaineen opinto-oikeus
□ Erillinen opinto-oikeus
□ Tutkintoa täydentävät opinnot

HENKILÖTIEDOT
Sukunimi (myös aikaisempi)

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Lähiosoite

Henkilötunnus

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Kotikunta

Äidinkieli

TUTKINNOT JA OPINNOT
Yleissivistävä peruskoulutus

□
□
□

Kansakoulu, keskikoulu tai peruskoulu
Lukio tai osa siitä

Ylioppilas
Suoritettu korkeakoulututkinto tai ammatillinen
tutkinto
Tutkinnon nimi:_________________________________
Koulutusohjelma/pääaine:__________________________
Oppilaitos:_____________________________________
Suoritusvuosi:__________________________________

Opiskelijanumero (OY)

Sähköposti

Oulun yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto
Tutkinnon nimi:_________________________________
Koulutusohjelma/pääaine:__________________________
Tiedekunta:____________________________________
Suoritusvuosi:__________________________________

□

Olen Oulun yliopiston pääaineopiskelija

Koulutusohjelma/pääaine:__________________________
Tiedekunta:____________________________________

PERUSTELUT

□
□
□
□

Opintoja tarvitaan suoritettavaa korkeakoulututkintoa varten. Tutkinto:_______________________________________
Opintoja tarvitaan lisäpätevyydeksi aikaisemman korkeakoulututkinnon lisäksi
Opintoja tarvitaan ammattipätevyyden lisäämiseksi (tarkempi selvitys kohdassa lisätietoja)
Muu syy (tarkempi selvitys kohdassa lisätietoja)

Suorituspaikka:
Lisätietoja

□ Oulun yksikkö

□ Kajaanin yksikkö

Aikaisemmin suoritetut erilliset yliopistolliset opintokokonaisuudet (aine, laitos, aika):

□ jatkuu liitteessä

Todistusjäljennökset opinnoista (opintosuoritusote sivuaineoikeutta hakevilta) on liitettävä hakemukseen.
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Aika ja paikka

Allekirjoitus

VARATTU TIEDEKUNNA MERKINNÖILLE

Tieteenalan vastuuhenkilön lausunto
□ Puollan opinto-oikeuden myöntämistä
□ En puolla opinto-oikeuden myöntämistä

Dekaanin päätös
□ Myönnetään opinto-oikeus
□ Ei hyväksytä

________ ___.___20

________ ___.___20

_______________________
Allekirjoitus

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

PL 2000
90014 OULUN YLIOPISTO

_______________________
Allekirjoitus

Puh. (08) 553 1011
Faksi: (08) 553 3600
wwwedu.oulu.fi
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OHJEITA
Sivuaineopiskelu kasvatustieteiden tiedekunnassa

Oulun yliopiston muiden tiedekuntien läsnäolevilla opiskelijoilla on periaatteessa oikeus suorittaa perus- ja aineopintokokonaisuudet
kasvatustieteiden tiedekunnan aineissa. Rajallisten opetus- ja henkilöresurssien vuoksi opintokokonaisuuksien suoritusoikeuksia on
kuitenkin haettava tiedekunnan dekaanilta. Valintaa suoritettaessa ovat etusijalla ne humanistisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan
opiskelijat, joiden koulutusohjelmaan tai suuntautumisvaihtoehdon tavoitteisiin opintokokonaisuus erityisen hyvin soveltuu. Hakuaika
päättyy 15.8. klo 16.15. Myös postitse toimitettavan hakemuksen on oltava perillä viimeistään em. aikaan mennessä. Myöhästyneitä
hakemuksia ei oteta huomioon.

Erillinen opinto-oikeus

Erillinen opinto-oikeus on tarkoitettu ainoastaan hakijalle, jolla ei ole voimassa olevaa opinto-oikeutta mihinkään yliopistoon.
Opinto-oikeus on maksullinen. Hakuaika päättyy 15.8. klo 16.15. Myös postitse toimitettavan hakemuksen on oltava perillä
viimeistään em. aikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Suoritusoikeuksia myönnetään kunkin opetusyksikön
opetuskapasiteetin sallimissa rajoissa. Oikeus voidaan myöntää ensisijaisesti joko ammattipätevyyden lisäämiseksi tai jossain muussa
oppilaitoksessa suoritettavaa tutkintoa varten. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintokokonaisuuksiin tai -jaksoihin, joiden suorittamista
varten oikeus on myönnetty. Tutkinnon suoritusoikeuden saaminen yksittäisten opintokokonaisuuksien perusteella ei ole mahdollista.
Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi lukuvuodeksi. Opintojen aloittamista ei voi lykätä.

Tutkintoa täydentävät opinnot

Maisterintutkinnon (tai DI-tutkinnon, LL-tutkinnon) suorittaneen opiskelijan opinto-oikeus Oulun yliopistossa päättyy
valmistumislukuvuoden lopussa 31.7. Esimerkiksi lokakuussa valmistuneen opinto-oikeus päättyy seuraavan vuoden heinäkuun
lopussa. Jos opiskelija haluaa täydentää tutkintoaan (esim. jatkaa kesken jääneitä sivuaineopintoja tai aloittaa uuden sivuaineen opinnot)
kasvatustieteiden tiedekunnassa, hänen tulee erikseen hakea oikeutta suorittaa täydentäviä opintoja. Opinto-oikeus on
maksullinen. Hakuaika päättyy 15.8. klo 16.15. Myös postitse toimitettavan hakemuksen on oltava perillä viimeistään em. aikaan
mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi lukuvuodeksi. Opintojen aloittamista ei
voi lykätä.
Huom! Em. Päätös koskee myös Oulun yliopiston muista tiedekunnista valmistuneita, jotka haluavat täydentää tutkintoaan
kasvatustieteiden tiedekunnassa.
Erillisestä opinto-oikeudesta ja tutkintoa täydentävistä opinnoista perittävät dekaanin vahvistamat valtioneuvoston asetuksen mukaiset
maksut (1.8.2005 tai myöhemmin alkavat opinto-oikeudet):
- perusopinnot 250 euroa
- aineopinnot 350 euroa
- syventävät opinnot 800 euroa (sis. sivuaineen tutkielman)
- yksittäinen opintojakso 10 € / 1 op
Maksu(t) maksetaan yhdessä erässä opinto-oikeuden alettua.
Erillisten opintojen, täydentävien opintojen ja sivuaineopintojen haun ulkopuolelle jäävät kaikki kelpoisuuden tuottavat
opintokokonaisuudet: opettajan pedagogiset opinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot sekä johtaminen ja opetushallinto opintokokonaisuus.

JOO-oikeus

Muiden yliopistojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden tulee hakea ns. JOO-opinto-oikeutta (joustava opinto-oikeus).
Hakemuslomake ja ohjeet ovat Internetissä osoitteessa www.joopas.fi. Kasvatustieteiden tiedekuntaan on kaksi hakuaikaa vuodessa.
Hakuajat päättyvät 31.10. ja 30.4. Hakemuksessa tulee olla kotiyliopiston puolto, ennen kuin se toimitetaan Oulun yliopistoon.
Lisätietoja: Tiedekunnan ja yksiköiden kansliat, puh. (08) 553 1011/vaihde

Hakemus toimitetaan osoitteella: Kasvatustieteiden tiedekunta, PL 2000, 90014 OULUN YLIOPISTO tai
Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, PL 51, 87101 KAJAANI

