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Hakemus / Application








	Säilytysaika ja –paikka (va, tdk)
	2/2019
Saapunut
Todistushakemus jatkotutkinnosta
Application for licentiate / doctoral degree certificate

Tiedekunta / Faculty
     
Tohtoriohjelma / 
Doctoral programme
     
Tutkinto / Degree
     
Pääaine tai tutkimusala / 
Main subject or research field
     

Sukunimi / Family name
     
Opiskelijanumero / Student number 
      
Etunimet / Given name(s)
     
Aikaisemmin suoritettu tutkinto / Previous academic degree
     

Opintosuunnitelmani on hyväksytty (pvm) / 
My personal study plan has been approved (date)
     
Muut kuin tekniikan alat / Other fields than technology/engineering
Kokonaismerkintä tutkintoon kuuluvista opinnoista on saatu (op-määrä ja pvm) / 
Module grade of the completed postgraduate studies (credit total and date when given)
     
Muut kuin tekniikan alat / Other fields than technology/engineering
Mahdolliset muut tutkintoon sisällytettävät kokonaisuudet (kokonaisuus ja op-määrä) / Other possible study modules to be included in the degree (module and credit total)
     

Lisensiaatintutkimuksen / Väitöskirjan otsikko kirjoituskielellä / 
Title of the Licentiate thesis / Doctoral dissertation in the original language
     
Hyväksymispäivä / Date of approval
     
Arvosana (jos jo arvioitu) / Grade (if already applicable)
     

Todistuksen noudan itse tai sen noutaa valtuuttamani henkilö / I or a person authorized by me will collect the certificate from

Keskustakampukselta / Central campus

Hervannan kampukselta / Hervanta campus


Pyydän lähettämään todistuksen alla olevaan osoitteeseen. Todistus postitetaan tavallisena postina omalla vastuullani. / Please send the certificate to the address below. The certificate will be mailed by regular mail at my own risk.
Jakeluosoite / Street address
     
Postinumero ja -toimipaikka / Postal code, city and country
     
Puhelin / Phone number
     
Sähköposti / Email address
     
Päiväys / Date
Allekirjoitus / Signature


Liitteet / Enclosures: hyväksytty opintosuunnitelma / Accepted personal study plan

Kaikkien tutkintoon sisältyvien opintojen tulee olla rekisterissä tutkintotodistusta jätettäessä. Jatkotutkintotodistuksia myönnetään kerran kuussa. Toimita hakemus omaan tiedekuntaan viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua tutkinnon myöntöpäivää. Hakemus toimitetaan osoitteella: tiedekunnan nimi, 33014 Tampereen yliopisto. / 
The application may only be submitted when all the courses required for the degree have been completed and their credits saved into the study register. Degree certificates will be issued once a month. The application must be submitted to the faculty office for preparation at least two weeks prior to the desired graduation date. Address: Faculty, 33014 Tampere University.

