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Opiskeluoikeuden muutoshakemus		Saapunut / Date of arrival ______________
Applying to Change Your Right to Study
Hakemus opiskella suoraan ylempää korkeakoulututkintoa (120 op) varten / 
Application for transfer to the master’s degree level (120 credits) 


Tiedekunta / Faculty
     

Pyydän, että Tampereen yliopistossa voimassa olevaa opiskeluoikeuttani tarkistetaan siten, että voin opiskella suoraan ylempää korkeakoulututkintoa varten yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) ja sen nojalla annettujen yliopiston määräysten mukaisesti. Mikäli hakemukseeni suostutaan, luovun samalla kandidaatin tutkinnon opiskeluoikeudesta. Hakemukseni perusteena on, että olen suorittanut soveltuvan kandidaatin tutkinnon tai vastaavan koulutuksen jo aikaisemmin (Yliopistolaki 37§).

HUOM! Opiskeluoikeuden muutoksella saattaa olla vaikutusta opintotukiaikaan. Muutoksen vaikutukset ovat yksilöllisiä riippuen opiskelijan aikaisemmin saamasta opintotukikuukausien määrästä ja suoritetusta tutkinnosta. Voit tarkistaa oman opintotukitilanteesi Kelalta.

I am applying for a change of my degree level, so that I may start directly working towards a master’s degree at Tampere University 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. If the University approves my application, I forfeit my right to study towards a bachelor’s degree. I am applying for a change of degree level because I have already completed an applicable bachelor’s degree or equivalent qualifications (Finnish Universities Act, Section 37). 

Please be aware that the change of your degree level may affect the payment period of student financial aid. If applicable, please contact Kela (Finnish Social Insurance Institution) to enquire about potential financial implications. 
Henkilötiedot / Personal information
Sukunimi / Family name
     
Etunimet / Given name(s)
     
Osoite / Address
     
Opiskelijanumero / 
Student number       
Puhelin / Phone number
     
Sähköposti / Email address
     
Tampereen yliopistossa voimassa oleva opiskeluoikeus, jota hakemus koskee / 
Current right to study at Tampere University
Alempi korkeakoulututkinto / Bachelor’s degree
     
Ylempi korkeakoulututkinto / Master´s degree
     
Tutkinto-ohjelma/opintosuunta / Degree programme/ speciality
     
Opintojen aloitusvuosi / Commencement year
     
Muut voimassa olevat opiskeluoikeudet / Other valid right to study
Tutkinnon nimi / Degree
     
Tutkinto-ohjelma / opintosuunta / 
Degree programme / specialisation
     
Suorituspaikka / Institution
     
Arvioitu valmistumisaika / Expected graduation date
     
Aikaisemmin suoritettu korkeakoulututkinto / Previous degree completed in a higher education institution
Tutkinto / Degree
     
Suorituspäivä / Graduation date
     
Yliopiston / ammattikorkeakoulun nimi / University / university of applied sciences
     
Tutkintoihin kuulumattomat muut korkeakouluopinnot / 
Other studies completed in a higher education institution that are not counted towards any degree
     

 
Päiväys / Date
     
Hakijan allekirjoitus / Applicant’s signature

LIITTEET:
kopiot tutkinto- ja muista todistuksista, joiden nojalla kelpoisuus voidaan todeta. Alkuperäiset todistukset esitetään tiedekunnan opintopalveluissa.
APPENDICES:
Copy of the degree certificate and other supporting documents that demonstrate your eligibility for a change of your degree level. You will be required to present the original certificates to Student Services staff in your faculty.

Tiedekunnan päätös / Decision made by the faculty

Hyväksytään. Alemman korkeakoulututkinnon opiskeluoikeus merkitään päättyneeksi ja hakijalle annetaan aikaisemman koulutuksen perusteella oikeus opiskella suoraan seuraavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten: / 
The application is approved. The applicant hereby forfeits his or her right to study towards a bachelor’s degree and may start pursuing the following master’s degree:


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


Täydentäviä opintoja vaaditaan. Täydentävien opintojen erittely on liitteenä. / 
The applicant is required to complete supplementary studies (list appended).

Ei hyväksytä. Perustelut: / The application is rejected. Grounds:


Päiväys / Date
Tiedekunnan dekaani / Dean
Valmistelija / Rapporteur
Yliopistolaki 37§: Kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon, on henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin taikka jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.
Universities Act, Section 37: ”Eligible applicants for studies leading only to a master’s degree have completed a relevant bachelor’s degree awarded by a university, a relevant bachelor’s degree awarded by a university of applied sciences, a relevant degree programme abroad which in the awarding country gives eligibility for the correponding level of higher education, or who, as deemed by the university, have otherwise acquired sufficient knowledge and skills for the studies. The university may require degree-seeking students to complete supplementary studies in order to acquire the knoweldge and skills needed for their dergee programme.

