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Hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi / Application for restoration of right to study

Hakijan henkilötiedot / Applicant’s personal information
Opiskelijanumero / Student number
     

     
Syntymäaika / Date of birth
     
Sukunimi / Family name
     
Etunimet / Given name(s)
     
Osoite / Street address
     
Postinumero ja – toimipaikka / Postal code and city
     
Puhelin / Phone number
     
Sähköposti / Email address
     
Palautettava opiskeluoikeus / Right to study to be reinstated
Tutkinto / Degree  
     
Tutkinto-ohjelma / Degree programme
     
Opintosuunta tai tutkimusala (jatko-opiskelija) / Major subject or field of study (doctoral student)
     
Opintojen aloitusvuosi / Year of starting the studies
     
Haen opiskeluoikeuden palautusta / I apply the restoration of my study right

 heti / immediately	 seuraavan lukukauden alusta / from the start of the next academic semester

Syy lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyömiseen ja perustelu opiskeluoikeuden palauttamiseksi / The reasons for failing to enrol and for restoration of the right to study

     


Hakemuksen liitteet: Mikäli ilmoittautuminen on laiminlyöty kahden tai useamman lukuvuoden ajalta, toteutettavissa oleva opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Jatko-opiskelijat toimittavat lisäksi kirjallisen selvityksen tutkimustyön nykytilanteesta. /
Appendices: If you have failed to enroll for at least two academic years, please enclose a suggestion for a feasible study plan for completing your studies. Doctoral students must enclose a written statement on the current status of their research as well a feasible study plan for completing their studies.

Hakemus palautetaan joko postitse Opintotoimisto, 33014 Tampereen yliopisto tai sähköpostitse skannattuna osoitteeseen opintotoimisto.tau@tuni.fi. / Please return the application to the Student Affairs Office, 33014 Tampere University or scan it and send by e-mail: studentservices.tau@tuni.fi 


Päiväys / Date
     
Hakijan allekirjoitus / Applicant’s signature






Opiskelijapalveluiden / Tiedekunnan päätös / Decision made by Student Services / faculty
Opiskeluoikeus: Tutkinto, tutkinto-ohjelma, opintosuunta, tutkimusala (jatko-opiskelija) / Study right: Degree, degree programme, major subject, field of study (doctoral student) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  palautetaan / restoration approved

  ei palauteta, perustelut / restoration rejected, grounds

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Päiväys / Date
Allekirjoitus  ja nimenselvennys / Signature and name in block letters

Päätöksen valmistelija: Allekirjoitus ja nimenselvennys / Presenting official: Signature and name in block letters





Ohjeet

Opiskelija, joka ei ole yliopiston määräämällä tavalla ilmoittautunut läsnäolevaksi tai poissaolevaksi, menettää yliopistolain (558/2009) 43 §:n mukaan opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi on tutkintokohtainen. 

Jos opiskelija on laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen kahden tai useamman lukuvuoden osalta, hakemukseen tulee liittää toteutettavissa oleva opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Tällöin myös suositellaan ohjauskeskustelun käymistä tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorin tai -suunnittelijan kanssa ennen hakemuksen jättämistä. Jatko-opiskelija liittää hakemukseen kirjallisen selvityksen tutkimustyön nykytilanteesta ja opintosuunnitelman opintojen loppuun saattamiseksi.

Opiskeluoikeuden palauttamispäätöstä tehtäessä otetaan huomion opiskelijan realistiset mahdollisuudet saattaa opintonsa päätökseen kohtuullisen ajan kuluessa.

Seuraavat seikat voivat johtaa opiskeluoikeuden palauttamatta jättämiseen:
	Opiskelijalla on vähän tai ei lainkaan Tampereen yliopistossa suoritettuja tutkinto-ohjelmaan sopivia opintoja;
	Aiemmin suoritetut opinnot katsotaan tutkintokohtaisten määräysten, opiskeluoikeuden määräaikaisuuden tai muun säännön perusteella vanhentuneiksi;
	Tutkinto-ohjelmalla tai tiedekunnalla ei ole mahdollisuutta tarjota tutkintoon kuuluneita tai siitä puuttuvia opintoja;
	Mikäli opiskelijan ei ole tarkoitus suorittaa koko tutkintoa. Tässä tapauksessa opiskelijaa ohjataan mahdollisuuksien mukaan täydentämään osaamistaan erillisten opintojen kautta (esimerkiksi avoimessa yliopistossa).

Opiskelija ei pyynnöstä huolimatta täydennä hakemustaan tai opintosuunnitelma ei ole toteuttamiskelpoinen

Harkinnassa otetaan huomioon opiskelijan esittämät sellaiset elämäntilanteeseen liittyvät seikat, jotka selkeästi ovat estäneet opiskelun. Selvityksessä voi tarkemmin yksilöidä syyn (esim. sairaus, äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaa, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, huippu-urheilu tai muu elämäntilanteeseen liittyvä seikka). Tällaiseksi seikaksi ei katsota esim. tutkinnon suorittamista toisessa oppilaitoksessa eikä työssäoloa. 

Päätös opiskeluoikeuden palauttamisesta annetaan opiskelijalle kirjallisesti. Jos päätös on myönteinen, opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon läsnäolevaksi. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan uudelleenkirjautumismaksu 35 € (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista 4 §).


Muutoksenhaku (Tutkintosääntö 35 §)

Päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää päätökseen kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä yksiköltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Tavallisena kirjeenä Suomessa lähetetyn päätöksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle 7 päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Yksikön tekemään oikaisupäätökseen saa asianosainen hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta valittamalla 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Instructions

A student who has not enrolled as ’present’ or ’absent’ in the manner prescribed by the University as stipulated be Section 43 of the Universities Act (558/2009) loses his/her right to study. If a student wishes to continue his/her studies at a later point in time, he/she must apply for readmission from Student Services in writing or, if more than one year has passed since the student was last registered, from the faculty in question (Section 14 of Tampere University’s Regulations on Degrees). The application for the reinstatement of the right to study is done in a named degree programme.

If you have failed to enroll for at least two academic years, please enclose a suggestion for a feasible study plan for completing your studies. In addition, it is recommended that you have a personal guidance discussion with a study coordinator or an academic officer before applying. Doctoral students must enclose a written statement on the current status of their research as well a feasible study plan for completing their studies.

When the decision on reinstating the student’s right to study is made, the student’s realistic chances of completing his/her studies within a reasonable time are taken into account.

The following may result in not approving the restoration of the right to study:
The student has completed little or no studies at Tampere University that would fit the degree in question;
The studies the student has competed at an earlier time are considered outdated on the basis of new degree regulations, a fixed-term study right or on the basis of another regulation;
The degree programme or faculty can no longer offer the studies that are a necessary part of the degree or studies that still need to be completed in order to earn the degree,
If the student’s goal is not to complete the entire degree. In such cases and when possible, the student is advised to take optional studies to augment his/her learning (e.g. Open University studies)
The student refuses to improve his/he application or change his/her study plan in other words, the study plan is not feasible)

Life situations that have prevented the studies are taken into account in the decision-making. The student can include an account of such reasons (e.g. illness; maturity, paternity or parental leaves; holding a position of trust; champion sports etc. However, completing a degree at another educational institution or paid work are not considered acceptable reasons.

The student receives the written decision on the application to reinstate his/her study right. If the decision is favourable, the student must enroll as present at the University. The student must pay the re-enrollment fee of 35 € at enrolment (Section4 of the Government decree on fees for university services (1082/2009).

Appealing against the decision on the reinstatement of study right (Degree regulations 35 §)

A student who is dissatisfied with a decision on his/her application on the reinstatement of study right may submit a written appeal to the person who made the decision within 14 days of receiving notice thereof (558/2009, Section 82). The decision sent by regular post is regarded as to have reached the student within 7 days after dispatch. A student who is dissatisfied with the subsequent decision may appeal to the Administrative Court within 30 days of receiving notice thereof.



