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Palautus tiedekuntaan / yksikköön	Säilytysaika ja -paikka (sp, ka)
Please return this form to the Faculty / Unit	6/2019
Saapunut /
Date of arrival

Muualla suoritettujen opintojen hyväksyminen tai korvaaminen Tampereen yliopiston tutkintoon / Recognition of studies completed outside Tampere University


Merkitse tiedekunta / yksikkö, jonka opintoihin haet hyväksilukua / 
Please choose the Faculty / Unit which offers the courses you would like to compensate
  BEN
  EDU
  ENS
  ITC

Kielikeskus / Language Centre
  MAB
  MET
  SOC
Henkilötiedot / Personal information
Opiskelijanumero / Student number
     
Tutkinto-ohjelma / Degree programme
     
Sukunimi / Family name
     
Etunimet / Given name(s)
     
Puhelin / Phone
     
Sähköposti / Email address
     
Oppilaitos / Educational institution
Oppilaitoksen nimi (ja maa ellei Suomi), jossa opinnot on suoritettu / 
Name (and the country, if not Finland) of the institution where the studies were completed
     
Muualla suoritettu opintojakso / Course completed outside Tampere University                         Päätös / Decision
Alkuperäisen opintojakson nimi / Original course name                                                                      op / cr
     
Sisällytetään tutkintoon / Included in degree

  Kyllä / Yes 
  Ei / No
Tampereen yliopiston tunnus korvattaessa / Equivalent course code in Tampere University       

Tampereen yliopiston opintojakson nimi korvattaessa / Equivalent course name in Tampere University
     

Korvattaessa opettajan puolto: /
Teacher’s endorsement:
  Kyllä / Yes         Ei / No
Allekirjoitus ja nimenselvennys /
Teacher’s signature and name in block letters

Korvaavuus /
Substitution
  Kyllä / Yes  
  Ei / No
Muualla suoritettu opintojakso / Course completed outside Tampere University                         Päätös / Decision
Alkuperäisen opintojakson nimi / Original course name                                                                      op / cr
     
Sisällytetään tutkintoon / Included in degree

  Kyllä / Yes 
  Ei / No
Tampereen yliopiston tunnus korvattaessa / Equivalent course code in Tampere University       

Tampereen yliopiston opintojakson nimi korvattaessa / Equivalent course name in Tampere University
     

Korvattaessa opettajan puolto: /
Teacher’s endorsement:
  Kyllä / Yes         Ei / No
Allekirjoitus ja nimenselvennys /
Teacher’s signature and name in block letters

Korvaavuus /
Substitution
 Kyllä / Yes
  Ei / No
Muualla suoritettu opintojakso / Course completed outside Tampere University                         Päätös / Decision
Alkuperäisen opintojakson nimi / Original course name                                                                      op / cr
     
Sisällytetään tutkintoon / Included in degree

  Kyllä / Yes 
  Ei / No
Tampereen yliopiston tunnus korvattaessa / Equivalent course code in Tampere University       

Tampereen yliopiston opintojakson nimi korvattaessa / Equivalent course name in Tampere University
     

Korvattaessa opettajan puolto: /
Teacher’s endorsement:
  Kyllä / Yes         Ei / No
Allekirjoitus ja nimenselvennys /
Teacher’s signature and name in block letters

Korvaavuus /
Substitution
  Kyllä / Yes  
  Ei / No
Muualla suoritettu opintojakso / Course completed outside Tampere University                         Päätös / Decision
Alkuperäisen opintojakson nimi / Original course name                                                                      op / cr
     
Sisällytetään tutkintoon / Included in degree

  Kyllä / Yes 
  Ei / No
Tampereen yliopiston tunnus korvattaessa / Equivalent course code in Tampere University       

Tampereen yliopiston opintojakson nimi korvattaessa / Equivalent course name in Tampere University
     

Korvattaessa opettajan puolto: /
Teacher’s endorsement:
  Kyllä / Yes         Ei / No
Allekirjoitus ja nimenselvennys /
Teacher’s signature and name in block letters

Korvaavuus /
Substitution
  Kyllä / Yes  
  Ei / No
Muualla suoritettu opintojakso / Course completed outside Tampere University                         Päätös / Decision
Alkuperäisen opintojakson nimi / Original course name                                                                      op / cr
     
Sisällytetään tutkintoon / Included in degree

  Kyllä / Yes 
  Ei / No
Tampereen yliopiston tunnus korvattaessa / Equivalent course code in Tampere University       

Tampereen yliopiston opintojakson nimi korvattaessa / Equivalent course name in Tampere University
     

Korvattaessa opettajan puolto: /
Teacher’s endorsement:
  Kyllä / Yes         Ei / No
Allekirjoitus ja nimenselvennys /
Teacher’s signature and name in block letters

Korvaavuus /
Substitution
  Kyllä / Yes  
  Ei / No
Muualla suoritettu opintojakso / Course completed outside Tampere University                         Päätös / Decision
Alkuperäisen opintojakson nimi / Original course name                                                                      op / cr
     
Sisällytetään tutkintoon / Included in degree

  Kyllä / Yes 
  Ei / No
Tampereen yliopiston tunnus korvattaessa / Equivalent course code in Tampere University       

Tampereen yliopiston opintojakson nimi korvattaessa / Equivalent course name in Tampere University
     

Korvattaessa opettajan puolto: /
Teacher’s endorsement:
  Kyllä / Yes         Ei / No
Allekirjoitus ja nimenselvennys /
Teacher’s signature and name in block letters

Korvaavuus /
Substitution
  Kyllä / Yes  
  Ei / No
Muualla suoritettu opintojakso / Course completed outside Tampere University                         Päätös / Decision
Alkuperäisen opintojakson nimi / Original course name                                                                      op / cr
     
Sisällytetään tutkintoon / Included in degree

  Kyllä / Yes 
  Ei / No
Tampereen yliopiston tunnus korvattaessa / Equivalent course code in Tampere University       

Tampereen yliopiston opintojakson nimi korvattaessa / Equivalent course name in Tampere University
     

Korvattaessa opettajan puolto: /
Teacher’s endorsement:
  Kyllä / Yes         Ei / No
Allekirjoitus ja nimenselvennys /
Teacher’s signature and name in block letters

Korvaavuus /
Substitution
  Kyllä / Yes  
  Ei / No
Liitteet / Enclosures to the application
opintojaksokuvaukset suoritetuista opinnoista,  yhteensä
descriptions of the completed courses,              total  
   
opintojaksoa / 
courses

	opintosuoritusote suoritetuista opinnoista / transcript of records of the completed studies
	kuvaus opintojen mitoituksesta (tarvittaessa, ulkomailla suoritetut opinnot) / 

description of the course workload (if necessary, in case the studies are completed abroad)
	muu, mikä / other, please specify


     

Haen edellä olevia opintojaksoja sisällytettäväksi ja/tai korvattavaksi yllä mainittuun tutkintoon. /
I am requesting the University to include/substitute the aforesaid courses and have them counted toward my degree. 
Päiväys / Date
Allekirjoitus / Signature

Huom. Niistä opintokokonaisuuksista, joihin muualla suoritetut opinnot sisällytetään, täytetään tekniikan alalla erillinen Henkilökohtaisen opintokokonaisuuden hakemus. / 
Technology/engineering students: please note that you must fill in a separate Personal Study Module Application concerning the study modules, in which the courses completed outside Tampere University will be included. 
Päätös / Decision
Haetut yht. /
Applied total
Hyväksytyt yht. /
Approved total
Hylätyt yht. /
Rejected total
Päiväys / Date
Allekirjoitus / Signature


op /
cr


op /
cr


op /
cr











Nimike / Title
Nimenselvennys / Name in block letters











Muutoksenhaku (Tutkintosääntö 35§) / 35§ Appeals (Degree regulations)
Jos opiskelija ei ole tyytyväinen muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen, hän voi pyytää siihen oikaisua joko suullisesti tai kirjallisesti suorituksen arvostelun tehneeltä opettajalta tai opintojen hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa ja hyväksilukemista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. /
A student who is dissatisfied  with a decision concerning the recognition of prior learning or studies completed outside of the University may appeal against the decision orally or in writing. Appeals that concern the recognition of prior learning shall be submitted to the who made the decision. The appeal must be made within 14 days of the date on which the student was notified of the decision regarding the recognition of prior learning.

