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Hakemus palautetaan siihen tiedekuntaan, johon vaihtoa haetaan. / 			10/2020
Please deliver your application to the faculty to which you are applying to change.
Hakemus koulutuksen tai opintosuunnan vaihtamisesta sisäisellä menettelyllä / Application for changing degree programme or specialisation 

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

Sukunimi / Family name
     
Etunimet / Given name(s)
     
Osoite / Street address
     
Postinumero ja – toimipaikka / Postal code and city
     
Puhelin / Phone number
     
Sähköposti / Email address
     
Nykyinen opiskeluoikeus / Current study right
Tiedekunta / Faculty
     
Tutkinto-ohjelma / Degree programme
     
Opintosuunta / Specialisation
     
Opintojen aloitusvuosi / Year of starting the studies
     
Suoritetut opintopisteet / Number of credits attained
     
Suoritettujen opintopisteiden painotettu keskiarvo / GPA of credits attained
     
Haen vaihtoa seuraavaan tutkinto-ohjelman ja/tai opintosuuntaan /
I hereby apply changing degree programme / specialisation to the following programme /specialisation
Tutkinto-ohjelma / Degree programme
     
Opintosuunta / Specialisation
     
Perustelut ja motivaatio vaihdolle / The reasons and motivation for changing degree programme or specialisation
     

Liitteet / Appendices
	Opintosuoritusote ja suoraan maisteritutkintoon hyväksytyt liittävät kopion pohjatutkinnon todistuksesta / Transcript of records
	Hakemasi tutkinto-ohjelman luonnos-hops (tuloste Sisusta) / PSP-draft of the degree programme you are applying for (print from Sisu)
Muut tutkinto-ohjelman määrittelemät liitteet / Other appendices specified by the faculty


Päiväys / Date
     
Hakijan allekirjoitus / Applicant’s signature


Tiedekunnan päätös / Decision made by the faculty


Hyväksytään koulutuksen/opintosuunnan vaihto alkaen / 
Changing degree programme or specialisation approved from

____ / ____ 20 ____


Ei hyväksytä. Perustelut / The application is rejected. Grounds

Päiväys / Date
Allekirjoitus / Signature

Nimike ja nimenselvennys / Title and name in block letters




