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Palautus tiedekunnan opintosuunnittelijalle	Säilytysaika ja -paikka (va, tdk)
	1/2019
Saapunut tiedekuntaan

Passivoidun opiskeluoikeuden aktivointi
Haen opiskeluoikeuden aktivointia
Henkilötiedot
Opiskelijanumero
     
Koulutus-/tutkinto-ohjelma ja pääaine
     
Sukunimi
     
Etunimet
     
Jakeluosoite
     
Postinumero ja -toimipaikka
     
Puhelin
     
Sähköposti
     
Suoritettava tutkinto
  TkK ja DI
  TkK ja arkkitehti
  DI
  arkkitehti
Suoritettu opintopistemäärä 
     
Aloitusvuosi tutkinnossa         (kk/vvvv)
     
Suunniteltu tutkinnon valmistumisajankohta (kk/vvvv)
     
Opiskeluoikeus on passivoitu (kk/vvvv)
     
Opiskeluoikeus on aiemmin aktivoitu            (kk/vvvv)
     
Hakemuksen liitteet

Opintosuunnitelma tutkinnon loppuun saattamiseksi (pakollinen). Vapaamuotoinen suunnitelma tai HOPS-tuloste.

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
Esitys	 Dekaanin päätös

  hyväksyttäväksi 

  hylättäväksi, perustelut
Opiskeluoikeuden aktivointi


  myönnetään
  ei myönnetä, perustelut


Päiväys
Päiväys
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
Allekirjoitus ja nimenselvennys

HUOM! 
Päätöksestä toimitetaan kopio opintopalveluihin.


Aktivoinnin hakeminen

Opiskelija, joka on ottanut opiskelupaikkansa ennen 1.8.2005 ja jonka opiskeluoikeus on merkitty passivoiduksi, voi hakea opiskeluoikeutensa aktivointia tiedekunnalle tehtävällä hakemuksella. Opiskeluoikeuden aktivointianomuksista tehdään päätöksiä pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa toukokuussa ja lokakuussa. Aktivointihakemuksen liitteeksi tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (hyväksytty HOPS-ote tai vapaamuotoinen HOPS-suunnitelma), jossa tavoitteena on tutkinnon loppuun suorittaminen. Lisäksi suunnitelman mukaisen opintojen etenemisvauhdin tulee olla vähintään keskimäärin 30 opintopistettä lukuvuotta kohden.
Opinto-oikeuden aktivoinnin myöntämisen kriteerit

Tampereen yliopiston tutkintosäännössä säädetään opiskeluoikeuden passivoinnista ja aktivoinnista. Tutkintosääntöä on tarkennettu seuraavilla yleislinjauksilla opiskeluoikeuden aktivoimisen kriteereistä. Passivoidun opiskeluoikeuden aktivointia ei pääsääntöisesti myönnetä, mikäli
	Opiskelija ei lainkaan ole ollut läsnä olevana tutkinnossaan
	Opiskelijalla ei ole lainkaan tutkintoonsa sopivia Tampereen yliopistolla suoritettuja opintosuorituksia
	Opiskelija ei pyynnöstä huolimatta täydennä hakemustaan tai muuta opintosuunnitelmaansa (HOPS ei ole toteuttamiskelpoinen)
	Aktivointia ei myönnetä tutkintovaatimukset ylittäviin opintoihin. Jos opiskelija on jo suorittanut tutkintoonsa vaadittavat opintojaksot ja opinnäytetyön, aktivointi myönnetään vain valmistumista varten.
	Opiskelijan opiskeluoikeus on jo kertaalleen aktivoitu, mutta tällä ajalla ei ole kertynyt opintosuunnitelmassa esitettyjä opintosuorituksia.


Linjauksesta voidaan poiketa, jos opiskelijalla on esittää sellainen elämäntilanteeseen liittyvä seikka (esim. sairaus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, luottamustoimi, huippu-urheilu, muu vaikea elämäntilanne), joka selkeästi on estänyt opiskelun. Tällaiseksi seikaksi ei katsota esim. tutkinnon suorittamista toisessa oppilaitoksessa, eikä työskentelyä. Vedotessaan elämäntilanteeseensa opiskelijan tulee esittää väitteidensä tueksi riittävä näyttö, joka voi olla esimerkiksi lääkärintodistus, ote väestörekisteristä, lausunto luottamustoimesta, todistus urheilu-uran vaativuudesta, tai muu vastaava ilmoitetun syyn todentava asiakirja.
Myönteinen opiskeluoikeuden aktivointipäätös

Kun tiedekunta on tehnyt myönteisen päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista, lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet ja tarvittavat maksutiedot lähetetään opintopalveluista opiskelijalle.

Kun opiskelijan opiskeluoikeus on aktivoitu ja hän on tullut uudelleen kirjoille, hän on jälleen opintosuoritusten tarkastelun piirissä ja hänen opiskeluoikeutensa voidaan merkitä passivoiduksi seuraavana keväänä tehtävässä tarkastelussa, mikäli hän ei ole peräkkäisinä tarkasteluhetkeä edeltävinä kolmena lukuvuotena saanut yhtään opintosuoritusta.
Kielteinen opiskeluoikeuden aktivointipäätös

Kielteisen aktivointipäätöksen saaneen opiskelijan opiskeluoikeus säilyy passiivisena, opiskelija ei voi ilmoittautua, ei ole kirjoilla, eikä voi suorittaa opintoja. Opiskelija, jonka opiskeluoikeus on merkitty passiiviseksi, ei voi kuulua ylioppilaskuntaan eikä voi saada opintososiaalisia etuuksia.

Kielteisen aktivointipäätöksen jälkeen myönteinen päätös voidaan tehdä jos opiskelijan tilanne on merkittävästi muuttunut kielteisen päätöksen jälkeen. Opiskelija voi osoittaa, että hän kykenee opiskelemaan, sillä että hän on suorittanut opintoja avoimessa yliopistossa keskimäärin 30 opintopistettä lukuvuoden aikana. Myös jos opiskelija osoittaa jääneensä työttömäksi, voidaan katsoa että elämäntilanne on merkittävästi muuttunut. Opiskeluoikeus aktivoidaan myös aina tutkinnosta valmistumista varten, kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoonsa kuuluvat opinnot diplomityön arvostelua lukuun ottamatta avoimessa yliopistossa.

Kielteisen aktivointipäätöksen saanut voi halutessaan opiskella avoimessa yliopistossa. Avoimessa yliopistossa opiskelu on maksullista.
Muutoksenhaku päätökseen

Kielteiseen aktivointipäätökseen (opiskelijan opiskeluoikeus säilyy passiivisena) ei voi hakea muutosta valittamalla, koska päätös ei tarkoita opiskeluoikeuden menettämistä (Hallintolainkäyttölaki 5§ ja 15§).

