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SAAPUNUT  ______/______ 20______

TALLENNETTU______/______ 20______
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Nimi Opiskelijanro

Yhteystiedot: sähköposti (pakollinen), puhelinnumero (ohjausta ja lisätietoja varten)

Opinto-oikeus/koulutusohjelma/pääaine Aloitusvuosi

Vaihto-opiskelun alkamis- ja päättymispvm

MITÄ HAKEMUS KOSKEE?
KORVAAVUUSHAKEMUS: opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen (opintojakso, opintokokonaisuus) kor-

vaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla tai esim. työelämässä hankitun osaamisen perusteella.
SISÄLLYTTÄMISHAKEMUS: aiemmin suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon. Opinnoilla ei kor-

vata mitään Itä-Suomen yliopiston opintojaksoa tai -kokonaisuutta.

TIEDOT KORVATTAVAKSI ESITETYSTÄ OPINTOKOHTEESTA
UEF:n opintojakso / -kokonaisuus, jota esitän korvattavaksi (nimi, koodi ja opintopisteet):

TIEDOT AIEMMIN SUORITETUSTA OPINTOJAKSOSTA TAI -KOKONAISUUDESTA
Anna tiedot Suomessa suoritetuista opinnoista sekä suomeksi että englanniksi. Anna tiedot ulkomailla suori-
tetuista opinnoista englanniksi tai saamasi opintosuoritusotteen kielellä.

Opintojakson tai -kokonai-
suuden nimi suomeksi
Opintojakson tai -kokonai-
suuden nimi englanniksi
Oppilaitoksen nimi
suomeksi
Oppilaitoksen nimi
englanniksi
Opintojen laajuus,
arvosana ja suoritusaika

Liitteet:
opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
kopiot todistuksista (opintorekisteriote, koulutus- tai työtodistukset). Jos haet korvaamista muulla tavoin
kuin opinnoissa hankitun osaamisen perusteella, liitä hakemukseen esim. työtodistukset tai portfolio sekä
lyhyet perustelut, joissa vertaat osaamistasi opintojakson osaamistavoitteisiin. Alkuperäiset todistukset tai
oikeaksi todistetut kopiot todistuksista voidaan pyytää tarvittaessa.

PÄÄTÖKSEN TOIMITTAMINEN
 Sähköpostitse  Noudan paperitulosteen AHOT-yhteyshenkilöltä  Paperituloste postitse osoitteeseen:

Paikka, pvm, allekirjoitus

TARKISTA, ETTÄ OLET TÄYTTÄNYT KAIKKI TARPEELLISET KOHDAT JA TOIMITTANUT TARVITTAVAT
LIITTEET. Toimita hakemus sähköpostitse osastosi AHOT-yhteyshenkilölle tai tulostettuna ja allekirjoitettuna
postitse (kuoreen merkintä ”AHOT”) osoitteeseen:
Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, (osaston nimi), PL 111, 80101 Joensuu
Savonlinna: Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, Savonlinnan yksikkö, PL 86, 57101 Savonlinna
Lisätietoja ja ohjeet: http://www.uef.fi/filtdk/aiemmat-ja-muualla-tehdyt-opinnot
http://www.uef.fi/opiskelu/ahot-aiemmin-hankitun-osaamisen-tunnistaminen-ja-tunnustaminen

http://www.uef.fi/filtdk/aiemmat-ja-muualla-tehdyt-opinnot
http://www.uef.fi/opiskelu/ahot-aiemmin-hankitun-osaamisen-tunnistaminen-ja-tunnustaminen
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PÄÄTÖS OPINTOJEN HYVÄKSILUVUSTA (PÄÄTÖKSEN TEKIJÄ TÄYTTÄÄ)
Nimi Opiskelijanro

Korvaavuus
 myönnetään esityksen mukaisesti  myönnetään esityksestä poiketen (ks. perustelut)
 korvaavuutta ei myönnetä (ks. perustelut)

Arvosana:

Sisällyttäminen tutkintoon
 myönnetään esityksen mukaisesti  myönnetään esityksestä poiketen (ks. perustelut)
 sisällyttämistä ei myönnetä (ks. perustelut)

Arvosana:

Perustelut (tarvittaessa erillisellä liitteellä)

______________________ ______/______ 20______

________________________________________________________________________
Hyväksilukupäätöksen tekijän allekirjoitus, nimenselvennös ja nimike

PÄÄTÖS ON ANNETTU OPISKELIJALLE TIEDOKSI ______/______ 20______
 HAKEMUKSEN MUKAISESTI  HAKEMUKSESTA POIKETEN, MITEN:

MUUTOKSENHAKU TÄHÄN PÄÄTÖKSEEN
Yliopistolain 82§:n 4 momentin mukaan muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen
hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä
neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä
saa hakea muutosta yliopiston muutoksenhakulautakunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. Tar-
kempi ohjeistus muutoksenhakulautakunnalle lähetettävästä oikaisupyynnöstä löytyy osoitteesta:
http://www.uef.fi/opiskelu/lait

http://www.uef.fi/opiskelu/lait
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