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Ohjeet hakijalle 

Lomake on tarkoitettu pääaineen tai kampuksen vaihtoa hakeville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille, kun 
tavoitetutkinto pysyy samana. Muissa tiedekunnan erillishauissa (avoimen yliopiston väylä, muu 
erillisvalinta, maisterivalinta, toisesta yliopistosta siirtyvät tai yliopiston sisällä pääainetta vaihtavat, kun 
tavoitetutkinto vaihtuu) on sähköinen haku valtakunnallisessa hakupalvelussa opintopolku.fi. 

Jokaisella oppiaineella on omat valintaperusteensa siirtymiseen. Ks. ohjeistus sisäisistä siirtomenettelyistä 
http://hae.uef.fi/luonnontieteiden-ja-metsatieteiden-tiedekunnan-siirtohaut. 

Tutustu näiden ohjeiden lisäksi Itä-Suomen yliopiston siirtohaun ohjeistukseen osoitteessa 
http://hae.uef.fi/siirto-opiskelijat. 

Hakuajat, hakukohteet ja tulosten julkistaminen 

Hakuaika on kevään haussa 2.-16.5.2017 ja syksyn haussa 2.-16.10.2017. 

Siirtohaun hakukohteet ovat: 

Biologia, Joensuu 
Fysiikka, Joensuu 
Kemia, Joensuu 
Matematiikka, Joensuu 
Sovellettu fysiikka, Kuopio 
Tietojenkäsittelytiede, Joensuu 
Tietojenkäsittelytiede, Kuopio 
Ympäristötiede, Kuopio 

Tulokset julkistetaan kevään haun osalta viimeistään 30.6.2017 ja syksyn haun osalta viimeistään 
24.11.2017. 

Hakemuksen lähettäminen ja liitteet 

Hakulomake liitteineen toimitetaan hakuajan päättymiseen mennessä tiedekunnan opintopalveluihin 
(Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Opintopalvelut, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, 
Futura, Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu). 

Hakemukseen liitetään kaikki hakukohteen valintaperusteissa vaadittavat asiakirjat (opintosuoritusote, 
perustelut motivaatiosta koulutukseen hakeutumiseksi (tietojenkäsittelytiede). Hakemuksia tai liitteitä ei 
palauteta. 

Lisätiedot 

Hakemisesta: lumetdk(at)uef.fi 

Valinnasta ja opintojen sisällöstä: Suunnittelija Mari Heiskanen 
mari.heiskanen(at)uef.fi 
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