AHOT‐LOMAKE

MUULLA TAVOIN HANKITUN OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN

tiedekunnalle /laitokselle (oppiaine) /erillis‐ tai palvelulaitokselle (avoin yliopisto, kielikeskus, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
Annan suostumuksen päätöksen tiedoksiantoon sähköpostilla

Haluan saada päätöksen postitse

Henkilötiedot (Opiskelija täyttää)
Sukunimi:

Etunimet:

Pääaine:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Syntymäaika:

Opintojen aloitusvuosi:

Sähköposti:

Puhelinnumero:

Haen tunnustamista opintojaksoon/ ‐
kokonaisuuteen (opintojakson koodi)

Analysoi ja perustele, miten hankkimasi osaaminen
suhteutuu kohteena olevan opintojakson
osaamistavoitteisiin.

Listaus kokemuksesta, jolla haet hyväksilukemista, Mitä kokemuksesta olet oppinut? Kuvaa
esim. työsuhteet, kurssit, luottamustehtävät
hankkimaasi osaamista tarkasti mutta tiiviisti.

Sivuaineet:

Jos aiot hakea samalla kokemuksella korvaavuuksia myös muihin opintojaksoihin tai ‐kokonaisuuksiin, merkitse tähän ne kurssikoodit

___________________________________

Vahvistan antamani tiedot oikeiksi:
Päivämäärä

Allekirjoitus

Vaadittavat liitteet: Mahdollisen aiemman oppilaitoksen (esim. kansalaisopisto, työväenopisto, kansanopisto) tiedot, mahdolliset todistukset suoritetuista opinnoista tai hankitusta kokemuksesta, mahdolliset
opintojaksokuvaukset osaamistavoitteineen sekä mahdolliset muut liitteet (konkreettinen näyttö), joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan.

Päätös
Hyväksiluku myönnetään seuraavin tiedoin:
Opintojakson koodi

Opintojakson nimi

Suorituspäivämäärä

Laajuus

Arvostelu

Hyväksiluku edellyttää erikseen sovittavaa lisänäyttöä tai suorituksesta myönnetään osakorvaavuus.
Hyväksilukua ei myönnetä.
Lisätietoja:

Päätöksen perustelut sekä vaadittava lisänäyttö, jos sellaista edellytetään:

___________________________________

_______________________________________

____________________________________________

Paikka ja päivämäärä

Päätöksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennös

Päätöksen tekijän yhteystiedot

Hyväksilukupäätökseen tyytymätön voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Oikaisua voi pyytää päätöksen tehneeltä henkilöltä.
Oikaisupyynnössä on tarkoin eriteltävä, mihin päätöksen kohtaan ja millä perusteilla oikaisua haetaan. Päätös oikaisupyyntöön on tehtävä kuukauden kuluessa oikaisupyynnön jättämisestä. Päätös tulee antaa
kirjallisesti. Tähän päätökseen tyytymätön voi edelleen hakea siihen oikaisua tiedekunnan tutkintolautakunnalta. Opiskelija voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon päätöksestä.
Oikaisupyyntö toimitetaan yliopiston kirjaamoon. Tiedekunnan tutkintolautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (Yliopistolaki 84 §).
Hyväksytty tai osittain hyväksytty hyväksiluku tallennetaan opiskelijatietojärjestelmään, jonne kirjataan suorituksen nimi, suorituspaikka sekä laajuus ja arvosana. Hyväksiluetut opintojaksot ja ‐kokonaisuudet
näkyvät korvattu‐merkinnällä. Mikäli opiskelija antaa osaamisestaan lisänäytön tentillä, kirjataan suoritus Jyväskylän yliopiston opintosuorituksena. Tutkintotodistukseen merkitään vain hyväksiluetun kokonaisuuden
nimi, suorituspaikka ja mahdollinen arvostelu.

