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Palautus tiedekunnan opintosuunnittelijalle	Säilytysaika ja -paikka (va, tdk)
	1/2019
Lisäaika tutkinnon suorittamiseen
(sis. tarvittaessa uudelleen kirjautumisen)

Haen

lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen


uudelleen kirjautumisoikeutta (ks. ohje)
Henkilötiedot
Opiskelijanumero
     
Tutkinto-ohjelma
     
Sukunimi
     
Etunimet
     
Puhelin
     
Sähköposti
     
Suoritettava tutkinto
  TkK ja DI
  TkK ja arkkitehti
  DI
  arkkitehti
Suoritettu opintopistemäärä
     
Arvioitu tutkinnon valmistumisajankohta (kk/vvvv)
     
Minulle on aiemmin myönnetty       vuotta lisäaikaa.

Diplomityöni tarkastaja on      
Diplomityön aihe on hyväksytty
  kyllä
  ei
Hakemuksen liitteet

Opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi (Pakollinen). Esim. HOPS-tuloste tai HOPS-järjestelmässä oleva hyväksytty HOPS

Selvitys opintojen viivästymisestä (Vapaaehtoinen) ks. ohje.
Halutessasi voit tarkemmin yksilöidä syyn ja ajankohdan, esim. sairaus, valmentautuminen huippu-urheiluun, yhteiskunnallinen vaikuttaminen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä seikka
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan esittämääni opintosuunnitelmaa
Päiväys
     
Allekirjoitus
Päätös
Lisäaikaa / uudelleen kirjautuminen
  myönnetään ____________________ asti 
  ei myönnetä, perustelut
Päiväys
Allekirjoitus
Nimike ja nimenselvennys

HUOM! 
Mikäli opiskelija on hakenut myös uudelleen kirjautumisoikeutta toimitetaan päätöksestä kopio opintopalveluihin.
Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Tarkista hakuajat www.tut.fi, yläreunan kohdasta Nykyisille opiskelijoille.
Opintoaika ja siihen myönnettävä lisäaika
Kandidaatin tutkinnon ja diplomi-insinöörin/arkkitehdin korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on yhteensä viisi vuotta. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus suorittaa opintonsa tavoitteellista suoritusaikaa pidemmässä ajassa. 
Sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin/arkkitehdin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on ilman erillistä hakemusta oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Näin ollen TkK+DI/A opinto-oikeuden saaneella opiskelijalla, on yhteensä seitsemän vuotta aikaa suorittaa molemmat tutkintonsa.

Pelkästään diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on ilman erillistä hakemusta oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Näin ollen pelkän diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon opinto-oikeuden saaneella opiskelijalla on neljä vuotta aikaa suorittaa tutkinto.

1.8.2017 alkaen sovelletaan seuraavaa kriteeriä: Lisäaikaa ei myönnetä, mikäli opiskelija ei ole suorittanut vähintään 1/3 tavoitetutkintonsa opinnoista.

Ennen 1.8.2015 opiskelupaikkansa vastaanottaneiden opiskelijoiden osalta, opintojen suorittamisaikaan ei lasketa enintään kahden vuoden (neljän lukukauden) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Näiden kahden vuoden ajaksi, poissaolevaksi voi ilmoittautua ilman erillistä syytä. Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittautua joko poissa tai läsnä olevaksi. Jos opiskelija ei ilmoittaudu, opiskeluaikaan sisältyvä ei-kirjoilla -oloaika katsotaan poissaoloksi. Kun opiskelija on käyttänyt 2 vuoden mahdollisen poissaoloajan, ei-kirjoilla oloaika kuluttaa tutkinnon läsnäoloaikaa. Tutkinnon suoritusaikaa kuluttavat lukukaudet, joina opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä- eikä poissaolevaksi.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei myöskään lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuudenlain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisesta palvelusta; äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opiskelijan on ilmoittauduttava poissaolevaksi ja toimitettava poissaolosta todistus opintopalveluihin.

Opiskeluoikeuden loppuessa opiskelija voi hakea opintoihinsa yliopistolta lisäaikaa. Hakiessa opiskelijan on esitettävä tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelijalle myönnetään lisäaikaa, huomioiden hänen suorittamansa opinnot ja tutkinnosta puuttuvat opinnot, mikäli katsotaan, että hänellä on mahdollisuus saattaa opintonsa päätökseen kohtuullisessa ajassa. Kohtuulliseksi ajaksi katsotaan enintään tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika, joka on pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon 2 vuotta ja sekä alempaan että ylempään yhteensä 5 vuotta. HOPSin mukaisen opintojen etenemisen täytyy kuitenkin olla keskimäärin vähintään 30 opintopistettä vuodessa. Päätös lisäajan myöntämisestä tehdään toteuttamiskelpoisen opintosuunnitelman (HOPS) perusteella. HOPS-asioissa voit olla tarvittaessa yhteydessä opintoneuvojaan tai tutkinto-ohjelman suunnittelijaan. Opiskelijaan ollaan myös tarvittaessa yhteydessä ja hakemusta voidaan pyytää tarkentamaan.

Lisäaikaa hakiessaan opiskelija voi halutessaan vedota elämäntilanteeseensa, joka otetaan huomioon lisäaikaa myönnettäessä. Jos opiskelija vetoaa elämäntilanteeseensa, on siitä toimitettava näyttö.

Opiskelija, jolle lisäaikaa ei myönnetä menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeutensa menettänyt opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, tulee hänen hakea yliopistolta uudelleen oikeutta päästä opiskelijaksi.
Uudelleen kirjautuminen opintojen lisäajan hakemisen yhteydessä
Mikäli opintoaika on jo päättynyt on haettava myös uudelleen kirjautumista. Uudelleen kirjautumisen yhteydessä opiskelijan tulee maksaa uudelleen kirjautumismaksu 35 euroa. Henkilökohtaiset maksuohjeet saa opintopalvelupisteestä, kun lisäaika- /uudelleen kirjautumishakemus on hyväksytty. Opiskelijan ilmoittautuminen lukuvuodelle voidaan kirjata vasta kun hänen hakemuksensa on hyväksytty ja uudelleen kirjautumismaksu sekä tarvittaessa ylioppilaskunnan jäsenmaksu on suoritettu.

Tämä uudelleen kirjautuminen koskee ainoastaan menetetyn opiskeluoikeuden palauttamista, ei uusien oikeuksien myöntämistä.

Muutoksenhaku (Tutkintosääntö 49 §)
Opiskelija voi hakea päätöksen tehneeltä kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YliopistoL 558/2009, 82 §).
Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

