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Aikaisempaa koulutusta täydentävät opinnot / Supplementary Studies
Liite opiskeluoikeuden muutoshakemukseen/päätökseen / Appendix to the application/decision concerning the change of the right to study
Hakemus opiskella suoraan ylempää korkeakoulututkintoa (120 op) varten / Application for transfer to the master’s degree level (120 credits)

Tiedekunta / Faculty
     
Henkilötiedot / Personal information
Sukunimi / Family name
     
Etunimet / Given name(s)
     
Opiskelijanumero / Student number
     
Sähköposti / Email address
     
Tampereen yliopistossa voimassa oleva ylemmän korkeakoulututkinnon opiskeluoikeus, jota hakemus koskee / Valid right to study towards a master’s degree at Tampere University
Ylempi korkeakoulututkinto / Master’s degree
     
Tutkinto-ohjelma/opintosuunta / Degree programme/specialisation 
     
Opintojen aloitusvuosi / Commencement year
     

Vaadittavat täydentävät opinnot / Required supplementary studies
Aikaisempaa koulutusta täydentävät opinnot, joiden perusteella hakijalla on valmiudet opiskella suoraan ylempää korkeakoulututkintoa varten yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) ja sen nojalla annettujen yliopiston määräysten mukaisesti.
Supplementary studies that the applicant must complete to acquire further knowledge and skills to pursue a master’s degree in accordance with the regulations set out in the Finnish Government Decree on University Degrees (794/2004) and the guidelines issued by the University pursuant to these regulations.
Tutkinto-ohjelman täydentävät opinnot (tutkinto-ohjelman vastuuopettaja täyttää) / 
Complementing studies required by the Degree programme (to be filled in by the Degree programme)

Täydentäviä tutkinto-ohjelman edellyttämiä opintoja ei vaadita / The applicant is not required to complete programme-specific supplementary studies.

Täydentäviä tutkinto-ohjelman edellyttämiä opintoja vaaditaan / 
The applicant is required to complete programme-specific supplementary studies


Seuraavat opinnot voidaan suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op) osana / 
The following studies may be completed as part of the master’s degree (120 credits)


Seuraavat opinnot tulee suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op) lisäksi / In addition to a master’s degree (120 credits), the applicant will be required to complete the following studies


Yhteensä / Total      op / credits
Päiväys / Date
Allekirjoitus / Signature



Muut täydentävät opinnot (opintopalvelut täyttää) / 
Other supplementary studies (to be filled in by Student Services)

Täydentäviä muita opintoja ei vaadita / The applicant is not required to complete other supplementary studies.

Täydentäviä muita opintoja vaaditaan / The applicant is required to complete other supplementary studies.


Seuraavat opinnot voidaan suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op) osana /
The following studies may be completed as part of the master’s degree (120 credits)


Seuraavat opinnot tulee suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op) lisäksi / In addition to a master’s degree (120 credits), the applicant will be required to complete the following studies


Yhteensä / Total      op / credits
Päiväys / Date
Allekirjoitus / Signature


