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Jakelu: 1. tiedekunta, 2. hakija		1/2022
Recipients: 1. faculty, 2. applicant
Hakemus alumniopiskelijaksi / Application for Alumni Studies
Ei määrättyä hakuaikaa (ks. poikkeus ohjeista).
Hakemus jätetään sen tiedekunnan opintopalveluihin, jolta opiskeluoikeutta haetaan tai lähetetään osoitteella:
Ao. tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
There is generally no deadline for applying for admission to alumni studies (more details on the second page).
Please deliver your application to the Student Services Office of the relevant faculty or send it by post: 
[name of the faculty], FI-33014 Tampere University Finland
Hakijan henkilötiedot / Applicant's personal information
Suku- ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) / 
Family name and given name(s) (underline your preferred first name)
     
Henkilötunnus / Personal identify number
     
Jakeluosoite / Street address
     
Postinumero ja –toimipaikka / Postal code and city
     
Ammatti / Profession
     
Puhelin (muina aikoina) / Phone number
     
Sähköposti / Email address
     
Suoritettu tutkinto / Your degree
Tutkinnon nimi / Degree
     
Tutkinto-ohjelma / Pääaine / Koulutusohjelma
Degree programme / major
     
Suoritusvuosi Graduation year
    
Hakemasi opiskeluoikeus / 
List the module and course(s) that you are interested in attending at Tampere University
Tiedekunta / Faculty
     
Opintokokonaisuus tai opintojakso(t) / Study module or course(s)
     

Oletko nyt samanaikaisesti hakenut alumniopiskelijaksi johonkin toiseen kokonaisuuteen tai opintojaksoon? /
Have you applied for admission to another module or course(s) at Tampere University?
  Ei / No
  Kyllä, mihin? / Yes, please specify
     


Päiväys / Date

/

20




Hakijan allekirjoitus / Applicant's signature

LIITTEET / APPENDICES

Perustelukirje / Cover letter that indicates your interest in pursuing


Tutkintotodistusjäljennös (ei koske Tampereen yliopistosta valmistuneita) / 
Copy of your degree certificate (not required if you graduated from Tampere University)
Tutkinto-ohjelman lausunto / Statement by degree programme staff

Puollan hakemuksen hyväksymistä / 
I endorse the application

Osallistuttava lähtötasokokeeseen (koskee vain kieliaineita) / Placement test required (only applies to language courses)

Puollan seuraavin muutoksin: / 
I endorse this application with the following amendments:


En puolla, perustelut: / 
I do not endorse the application, grounds:

Päiväys / Date

/

20




Allekirjoitus / Signature
Tiedekunnan päätös / Decision made by the faculty

Hyväksytään hakemuksen mukaisesti/muutettuna The application is approved/approved with amendments

Maksuton / 
No fee

Maksullinen / Fee: €
_______
euroa


Ei hyväksytä, perustelut: / 
The application is rejected, grounds:
Opinto-oikeus voimassa / 
The right to study will remain valid until
___ / ___ 20 ____
saakka


Päiväys / Date

/

20


Dekaani / Dean









Valmistelija / Rapporteur

Ilmoittautuminen, jonka yhteydessä on esitettävä tämä päätös ja mahdollinen maksukuitti (ks. ohjeet), on tehtävä opintotoimistossa viimeistään:
The applicant will be expected to register at the Student Services Office and present this decision and possible payment receipt (see instructions) no later than:
____ / ____ 20____.
ALUMNIOPISKELIJAKSI HAKEMINEN
Kuka voi hakea?
Tampereen yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon suorittanut voi hakea alumniopiskelijan erillistä opiskeluoikeutta sen tutkinto-ohjelman täydentäviin opintoihin, jossa hän on suorittanut tutkinnon. Alumniopiskelijan oikeus voidaan myöntää myös Tampereen yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle, jolla ei ole opiskeluoikeutta ylempään korkeakoulututkintoon samassa koulutuksessa. Myönnetty opiskeluoikeus on voimassa enintään kaksi vuotta.
Lisäedellytykset hakemiselle 
Oikeus voidaan myöntää myös Tampereen yliopiston muussa tutkinto-ohjelmassa tutkinnon suorittaneelle, jos tutkintoon on sisältynyt vähintään 15–25 opintopistettä kyseisen tutkinto-ohjelman opintoja. Alumniopiskelijan opiskeluoikeus voi olla enintään kahdessa kokonaisuudessa samanaikaisesti.

Huom. Tutkinto-ohjelmat voivat rajoittaa alumniopiskelijoiden määrää. Tutkinto-ohjelmilla ei ole velvoitetta ottaa alumniopiskelijoita.

Lisäksi alumniopiskeluoikeutta voi hakea kielikeskuksen suomi toisena kielenä (S2) opintojaksoille, jotka ovat vähintään taitotasoa B1. Hakemus jätetään kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan.
Hyväksymisen edellytyksenä on, että opiskelija täyttää opintojakson esitiedot ja että opetusryhmissä on tilaa.
Hakuaika 
Alumniopiskelijaksi hakeville ei ole erillistä hakuaikaa eli haku on jatkuva. Poikkeuksena on kielten tutkinto-ohjelman englannin opintosuunta ja pohjoismaisten kielten opintosuunta, joihin tehtyjä hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa.
Haku syksyllä alkaviin opintoihin päättyy huhtikuun 15.päivä ja keväällä alkaviin opintoihin lokakuun 31.päivä. Jos mainitut päivät osuvat viikonlopulle, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä.
Hakemus ja liitteet
Opiskeluoikeutta haetaan alumniopiskelijan hakulomakkeella (tämä lomake). Hakemukseen liitetään erillinen perustelukirje. Jos opiskeluoikeutta haetaan samanaikaisesti kahteen eri kokonaisuuteen, on kumpaankin tehtävä eri hakemus liitteineen.
Hakemuksen toimittaminen
Hakemus osoitetaan sille tiedekunnalle, johon haettavat opinnot kuuluvat ja lähetetään osoitteella: Tiedekunnan nimi, 33014 Tampereen yliopisto.
Maksullisuus
Alumniopinnot ovat maksuttomia Tampereen yliopistosta valmistumista seuraavan lukuvuoden loppuun asti. Tämän jälkeen opinnot ovat maksullisia. Opintomaksu on 15 euroa/opintopiste. Alumniopiskelijat eivät kuulu ylioppilaskuntaan.

Huomaathan, että erillinen vastaavuustodistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajilta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa, on maksullinen (126 é). Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista.

MUUT ERILLISET OPINNOT

Tätä lomaketta voidaan käyttää myös sellaisten erillisten opintojen hakemiseen, joissa tiedekunnat eivät järjestä avoimia yliopisto-opintoja. Näistä opinnoista tiedotetaan erikseen ja niistä sovitaan etukäteen opetuksesta vastaavan tiedekunnan kanssa. Lisätietoja antavat tiedekuntien opintopäälliköt.

Hakemus toimitetaan ao. tiedekunnalle ja siihen liitetään jäljennökset todistuksista sekä erillinen perustelukirje.
Erilliset opinnot ovat maksullisia. Opintomaksu on 15 euroa/opintopiste. Erillisiä opintoja suorittavat eivät kuulu ylioppilaskuntaan.

Huomaathan, että erillinen vastaavuustodistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajilta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa, on maksullinen (126 é). Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista.

APPLYING FOR ADMISSION TO ALUMNI STUDIES
Who are eligible for admission?
Based on their alumni status, individuals who have received their master’s degree or doctoral degree from Tampere University may apply for admission to supplementary studies available in their former master’s programme. This separate right to study may also be granted to individuals who have completed a bachelor’s degree at Tampere University who do not hold the right to study towards a master’s degree in the same degree education. The right to study reserved for alumni remains valid for up to two years.
Additional eligibility requirements
Alumni may be admitted to courses available in a degree programme other than their former programme at Tampere University, if courses available in the other programme (min. 15-25 credits) are counted towards their degree. Alumni may be granted admission to no more than two study modules at the same time. 

Please be aware that there may be a limited number of places available for alumni on our courses and study modules. Tampere University has no obligation to accept applications from alumni.

In addition, students can apply for an alumni right to study for Finnish as a second language (S2) courses that are at least on level B1 and organised by the Language Centre. The application should be submitted to the Faculty of Education and Culture. Admission is conditional on the student fulfilling the prerequisites for the course and that there is room in the teaching groups.
Application deadline
There is generally no deadline for applying for admission to alumni studies, except if you are applying for admission to courses available in the Degree Programme in Languages (specialisation in English or Scandinavian Languages). These applications are only processed twice a year. Access for studies starting in the autumn ends on April 15th and studies starting in spring on October 31st. If these days fall on a weekend, the end date will end on the next business day.
Application and appendices
Please fill in the Application for Alumni Studies (this form) to apply for admission to courses based on your alumni status. Enclose your application with a separate cover letter that indicates your interest to pursue alumni studies. If you are applying for admission to two study modules at the same time, you will need to fill in two separate applications (incl. appendices).
Submitting your application
Address your application to the faculty that administers the study module and course(s) that you are interested in and send it by post: [name of the faculty], FI-33014 Tampere University Finland.
Fees
Alumni studies will remain free of charge until the end of the academic year following graduation. After this, the studies will be subject to a charge (€15/credit). Alumni are not eligible to join the Student Union of Tampere University.

OTHER SEPARATE STUDIES

This form may also be used to apply for admission to separate studies that the faculties do not offer through the Open University. Please direct all inquiries to the head of study affairs in the relevant faculty.

Enclose your application with copies of your degree certificates and a cover letter that indicates your interest to pursue separate studies and deliver the documents to the relevant faculty. Separate studies are subject to a charge (€15/credit). Individuals admitted to pursue separate studies are not eligible to join the Student Union of Tampere University.

